
ACEF/1516/23567 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Escola Naval

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Departamento de Ensino Universitário (EN)

A3. Ciclo de estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

A3. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

A4. Grau:
Mestre (MI)

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
DR 2ªsérie, nº32, 14 de fevereiro de 2012 - Despacho Nº 2104/2012

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Mecânica

A6. Main scientific area of the study programme:
Mechanical Engineering

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 
16 de Março (CNAEF): 

863

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

520

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
300

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
10 Semestres

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
10 Semesters

A10. Número de vagas proposto:
8

Página 1 de 185ACEF/1516/23567 — Guião para a auto-avaliação

27-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2828d38a-d080-eda2-f7b7-...



A11. Condições específicas de ingresso:
Ser titular de um curso de ensino secundário ou equivalente
Ter realizado provas de ingresso de Matemática A e Física e Química (F), tendo obtido nas provas a 
classificação mínima exigida (95/200)
Ter obtido nota de candidatura com classificação mínima exigida (95/200)
Satisfazer condições do regime de acesso ao ensino superior
Ser cidadão português
Estar autorizado a ingressar nos quadros permanentes da Marinha por quem exerça o poder paternal, no 
caso de ter menos de 18 anos de idade
Idade não superior a 21 anos, no ano civil da admissão
Ter bom comportamento moral e civil
Estar em situação militar regular, tendo cumprido as obrigações fixadas na Lei do Serviço Militar
Não ter sido abatido ao efetivo do corpo de alunos de qualquer dos estabelecimentos militares de ensino 
superior por motivos disciplinares ou por incapacidade para o serviço militar
Possuir aptidão física e psicotécnica para o ciclo de estudos
Ter altura igual ou superior a 1,64m (M)/1,60m (F)

A11. Specific entry requirements:
To have a high school degree or similar
To have done the entrance exams of Mathematics and Physics and Chemistry (P), have obtained the 
demanded minimum mark (95/200)
To have obtained on the application mark the demanded minimum mark (95/200)
Meet the requirements for admission to higher education
Be a Portuguese citizen
Be authorised to join the permanent staff of the Navy by the person who has parental authority, if you are 
under 18 years of age
Be no older than 21 in the calendar year of admission
Have good moral and civil behaviour
Have already fulfilled the obligations established by the Law of Military Service
Not have been removed from the student body of any of the military establishments of higher education for 
disciplinary reasons or incapacity for military service
Have the physical and psychological aptitude for the specialisation for which you are applying
Be at least 1.64 m (M) or 1.60 m (F) tall.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de 
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do 
doutoramento (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em 
que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms 
of organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>
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A13. Estrutura curricular

Mapa I - 

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

A13.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum 
Optional ECTS*

Ciências da Linguagem CL 8 0

Ciências do Mar CM 18 0

Ciências Jurídicas e Ciências 
Políticas

CJCP 8.5 0

Matemática MAT 53 0

História HIST 4 0

Engenharia Electrotécnica e 
Informática

EEI 27 0

Engenharia Mecânica EMEC 80.5 0

Estágios e Tirocínios EST 25 0

Física FIS 12 0

Formação e Treino Militar FTM 4 0

Operações Navais OPNAV 4.5 0

Psicologia PSIC 6.5 0

Dissertação DISS 35 0

Ciênc. e Eng. de materiais CEM 11 0

Química QUIM 3 0

(15 Items) 300 0

A14. Plano de estudos

Mapa II - -- - 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

A14.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
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--

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
--

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Análise matemática I MAT Semestral 175 T-45;P-45 7 Não aplicável 

Álgebra Linear MAT Semestral 150 T-45;P-30 6 Não aplicável 

Introdução à 
Programação

EEI Semestral 125 T-30;P-30 5 Não aplicável 

Inglês I CL Semestral 25 TP-25 1 Não aplicável 

Marinharia I CM Semestral 100 T-30;P-15 4 Não aplicável 

Comportamento 
Organizacional

PSIC Semestral 125 TP-45 5 Não aplicável 

Formação Militar Naval I FTM Semestral 50 T-25;P-25 2 Não aplicável 

(7 Items)

Mapa II - -- - 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

A14.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
--

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
--

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Análise Matemática II MAT Semestral 175 T-45;P-45 7 0
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Programação EEI Semestral 125 T-30;P-30 5 0

Noções Fundamentais 
de Direito

CJCP Semestral 100 T-45 4 0

Inglês II CL Semestral 25 TP-25 1 0

Marinharia II CM Semestral 100 T-30;P-15 4 0

Navegação I CM Semestral 125 T-30;P-30 5 0

História Naval HIST Semestral 100 T-45 4 0

(7 Items)

Mapa II - -- - 3º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

A14.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
--

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
--

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Análise Matemática III MAT Semestral 150 T-45;P-30 6 0

Análise Numérica MAT Semestral 125 T-30;P-30 5 0

Mecânica Física FIS Semestral 150 T-30;P-30 6 0

Inglês III CL Semestral 25 TP-25 1 0

Navegação II CM Semestral 125 T-30;P-45 5 0

Comunicações I OPNAV Semestral 75 TP-30 3 0

Termodinâmica 
Aplicada I

EMEC Semestral 100 T-45;P15 4 0

(7 Items)

Mapa II - -- - 4º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

A14.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 
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A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
--

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
--

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Estatística MAT Semestral 150 T-30;P-30 6 0

Electromagnetismo FIS Semestral 150 T-30;P-30 6 0

Inglês IV CL Semestral 25 TP-25 1 0

Análise Matemática IV MAT Semestral 125 T-45;P-30 5 0

Química Aplicada QUIM Semestral 75 T-30;TP-15 3 0

Desenho EMEC Semestral 62.5 T-15;TP-30 2.5 0

Temodinâmica Aplicada II EMEC Semestral 87.5 T-15;TP-30 3.5 0

Máquinas Marítimas I EMEC Semestral 75 T-30;TP-15 3 0

(8 Items)

Mapa II - -- - 5º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

A14.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
--

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
--

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Análise Operacional MAT Semestral 125 T-15;TP-30 5 0

Inglês V CLI Semestral 25 TP-25 1 0

Automação e Controlo EEI Semestral 100 T-45 4 0

Electrotenia EEI Semestral 100 T-30;TP-30 4 0

Desenho de Máquinas EMEC Semestral 100 T-30,P-15 4 0

Mecânica Aplicada EMEC Semestral 112.5 T-30;TP-30 4.5 0

Materiais CEM Semestral 137.5 T-30;TP-15,P-30 5.5 0

Organização FTM Semestral 50 T-30 2 0

(8 Items)

Mapa II - -- - 6º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

A14.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
--

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
--

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
6º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
6º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Inglês VI CL Semestral 25 TP-25 1 0

Máquinas Eléctricas EEI Semestral 125 T-45;TP-15 5 0

Fundamentos de 
Electrónica

EEI Semestral 100 T-45 4 0

Arquitectura Naval EMEC Semestral 150 T-45;P-30 6 0

Máquinas Marítimas II EMEC Semestral 100 T-45;P-15 4 0

Tecnologia Mecânica CEM Semestral 137.5 T-45;TP-15;P-15 5.5 0

Teoria de Máquinas EMEC Semestral 112.5 T-30;TP-30 4.5 0

(7 Items)

Mapa II - -- - 7º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica
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A14.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
--

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
--

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
7º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
7º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Princípios de Direito 
Administrativo

CJCP Semestral 62.5 T-45 2.5 0

Inglês VII CL Semestral 25 TP-25 1 0

Introdução à Operações 
Navais

OPNAV Semestral 37.5 T-30 1.5 0

Mecânica de fluidos EMEC Semestral 125 T-30;TP-15;P-15 5 0

Órgãos de Máquinas EMEC Semestral 125 T-45;TP-30 5 0

Vibrações mecânicas EMEC Semestral 112.5 T-30;TP-15 4.5 0

Transmissão de calor EMEC Semestral 112.5 T-30;TP-15 4.5 0

Mecânica dos sólidos EMEC Semestral 112.5 T-30;TP-15 4.5 0

Comportamento 
Organizacional II

PSI Semestral 37.5 T-30 1.5 0

(9 Items)

Mapa II - -- - 8º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

A14.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
--

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
--

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
8º Semestre
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
8º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Inglês VIII CL Semestral 25 TP-25 1 0

Direito Internacional 
Marítimo

CJCP Semestral 50 T-45 2 0

Metodologias de 
Investigação

MAT Semestral 25 TP-15 1 0

Sistemas de Apoio à 
Decisão

MAT Semestral 125 T-30;TP-15 5 0

Máquinas Térmicas EMEC Semestral 125 T-45;P-30 5 0

Sistema pneumáticos e 
óleohidráulicos

EMEC Semestral 100 T-30;P-15 4 0

Refrigeração e ar 
condicionado

EMEC Semestral 100 T-30;P-15 4 0

Fiabilidade EMEC Semestral 100 T-30 4 0

Gestão da Manutenção EMEC Semestral 100 T-30;P-15 4 0

(9 Items)

Mapa II - -- - 9º e 10º Semestres

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

A14.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
--

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
--

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
9º e 10º Semestres

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
9º and 10º Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Estágios e Tirocínios EST Outro 375 -- 15 -

Estágio de Embarque EST Outro 255 -- 10 -

Dissertação/Trabalho de 
Projecto/Relatório de Estágio

DISS Anual 875 -- 35 -
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(3 Items)

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respetiva(s) Ficha(s) Curricular
(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Paulo Alexandre Marques Pires da Silva 

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Marinha

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Marinha

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Entidade onde os estudantes completam a sua formação.pdf

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço 
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis. 

A17.2._estagios.pdf

A17.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes 
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes 
nos estágios e períodos de formação em serviço.

O acompanhamento técnico, científico, pedagógico do estágio de embarque é efetuado pelo Coordenador 
do Ciclo
de Estudos (CCE), sendo o Diretor de Curso e o Comandante de Companhia (CC) responsáveis pelo
acompanhamento, disciplina, apresentação e atuação dos aspirantes. O Comandante da Unidade (CO) 
onde efetua
estágio e o Oficial responsável pelo estágio (POC), nomeado pelo CO, habilitado na área de especialização 
do
aspirante, tem ainda um interlocutor institucional (CCE) ao qual, em complemento às atribuições já 
referidas, cabe
também a avaliação regular das condições de realização do estágio e da adequação aos objetivos da UC
mantendo, para o efeito, articulação com o CO/POC.
O suporte administrativo na gestão do estágio, no estabelecimento, seleção e colocação de aspirantes nas
unidades operacionais onde se realiza o estágio, é efetuado pelo CC, a avaliação/seleção dos locais é 
efetuada pelo
Comandante do Corpo de Alunos em articulação com o Diretor de Ensino.
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A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service 
training periods.

The technical/scientific/educational support to the Internship is carried out by the Study Programme 
Coordinator
(CCE), and the Course Director and the Company Commander (CC) they are responsible for monitoring, 
discipline,
presentation and performance of aspirant (ASPOF). Unit Commander (CO) from the Internship unit and the 
official
responsible for the Internship (POC), he is appointed by the CO, qualified in the study area of the ASPOF.
ASPOF still has an institutional interlocutor (CCE) which, in addition to the above duties, it is also the 
regular
evaluation of the training performance conditions and suitability for keeping objectives of this Curricular 
Unit, with
cooperation with CO/POC.
The Internship management in administrative, establishment, selection and placement support of positions 
in
operational unit which performs stage is performed by the CC, the evaluation/selection of sites is made by 
the
Commander of the Student Body in conjunction with the Deen.

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e seleção dos monitores de estágio e formação em serviço, 
negociados entre a Instituição de ensino e as Instituições de formação em serviço.

A17.4.1._Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes.pdf

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação 
de professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação 
de professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for 
teacher training study programmes)

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento 
a que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/ 
Professional Qualifications 
(1)

Nº de anos de 
serviço / No of 
working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Na Escola Naval, no Alfeite e nas unidades operacionais e organismos da Marinha.
At the Naval School, in Alfeite and at the Navy agencies and operational units.

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Regulamento de Creditação EN.pdf

A20. Observações:

<sem resposta>

A20. Observations:

<no answer>
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1. Objetivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Competências (CP):
CP1 Investigação autónoma. 
CP2 Análise e síntese. 
CP3 Comunicação e discussão de resultados. 
CP4 Resolução de problemas multidisciplinares. 
CP5 Aplicação prática de conhecimentos.
CP6 Computação.
CP7 Liderança de equipas. 
CP8 Trabalho de equipa.
CP9 Trabalho individual.
Conhecimentos (CN):
CN1 Instrução de processos
CN2 Conhecimento da organização
CN3 Conhecimento do RDM
CN4 Ser militar
CN5 Ser marinheiro
CN6 Oficial de quarto à ponte
Conhecimentos Específicos (CNMEC):
CNMEC1 Chefe de serviço específico
CNMEC2 Gestão de Sistemas Mecânicos
CNMEC3 Gestão de Sistemas de Eletricidade e Energia
CNMEC4 Gestão de Sistemas de Propulsão

1.1. Study programme's generic objectives.
Skills (CP):
CP1 Autonomous Research.
CP2 Analysis and synthesis.
CP3 Communication and discussion of results.
CP4 Resolution of multidisciplinary problems.
CP5 Practical application of knowledge.
CP6 Computation.
CP7 Teams Leadership.
CP8 Teamwork.
CP9 Individual work.
Knowledge (CN):
CN1 Conduct of proceedings
CN2 Knowledge of Organization
CN3 Knowledge Military Discipline Regulation
CN4 Be military
CN5 Be sailor
CN6 Officer of the Watch
Specific Knowledge (CNMEC):
CNMEC1 Specific Chief service
CNMEC2 Mechanical Systems Management
CNMEC3 Electricity and Energy Systems Management
CNMEC4 Propulsion Systems Management

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
A Escola Naval é uma comunidade de estudantes e de profissionais qualificados e participativos, 
conscientes de que o progresso da sociedade e da Marinha, como instituição secular ao serviço do País, é 
assegurado pelo desenvolvimento harmonioso da pessoa e do seu desempenho, o qual pressupõe uma 
preparação plena para o exercício das funções na instituição, consubstanciada numa sólida e eclética 
formação.
A Escola Naval tem como missão formar os oficiais da Marinha, habilitando-os ao exercício das funções 
que estatutariamente lhes são cometidas, conferir as competências adequadas ao cumprimento das 
missões da Marinha e promover o desenvolvimento individual para o exercício das funções de comando, 
direção e chefia.
O ensino da Escola Naval pretende garantir, em simultâneo, o respeito do normativo jurídico do ensino 
superior e a satisfação das necessidades da Marinha em oficiais para a esquadra, com grau de mestre, 
através de ciclos de estudo de mestrado integrado em Ciências Militares Navais, que garantem uma 
formação científica de base e índole técnica e tecnológica, destinada a satisfazer as qualificações 
profissionais indispensáveis ao desempenho de funções técnicas no âmbito da sua especialidade, a 
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preparação de quadros altamente qualificados com competências e capacidade para comandar em 
situações de risco e incerteza típicas do combate armado, em resposta às exigências da segurança e da 
defesa nacional, uma formação comportamental consubstanciada numa sólida educação militar, moral e 
cívica tendo em vista desenvolver nos alunos qualidades de comando, direção e chefia inerentes à 
condição militar, e preparação física e de adestramento militar, visando conferir aos alunos o 
desembaraço físico e o treino imprescindíveis ao cumprimento das suas missões.
Por outro lado, os ciclos de estudos da Escola Naval estão enquadrados por determinações legais que 
resultam do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (DL 90/2015 de 29 de maio), que determina que o 
“ingresso nas classes de marinha, engenheiros navais, administração naval e fuzileiros faz -se no posto de 
guarda -marinha, de entre os alunos da Escola Naval habilitados com o grau de mestre em ciências 
militares navais nas respetivas especialidades” e da Orgânica do Ensino Superior Militar (DL 249/2015 de 
28 de outubro), que determina que “o ensino superior militar contempla, fundamentalmente a formação 
inicial de natureza universitária e politécnica, que habilita ao ingresso nos quadros permanentes e é 
diferenciada por ramo das Forças Armadas e GNR”. 
Neste contexto, o curso em apreço está inserido, por obrigação legal, na estratégia institucional, no âmbito 
da missão da Escola Naval, de oferta de formações aprofundadas em áreas estruturantes para as 
atividades da Marinha, para as quais a escola prepara os oficiais.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's 
mission.

The Naval Academy is a community of students and participating professionals, aware that the progress of 
society and the Navy, as a secular institution at service of country, is ensured by the harmonious 
development of the person and of their performance, which presupposes full preparation for the exercise 
of functions in the institution, based on a solid and eclectic study background.
The Naval School mission is to train naval officers, enabling them to perform the duties that statutorily 
committed to them, conferring the right skills to perform the duties of the Navy and promote individual 
development for the exercise of control functions, direction and leadership.
Teaching Naval Academy wants to ensure, at the same time, respect the higher education legal normative 
and satisfaction of needs of the Navy, in need of navy officers with master's degree through Naval Military 
Sciences integrated master's programme, ensure basic scientific and technical training and technological 
nature, designed to meet the professional qualifications essential to the performance of technical functions 
within their specialty, preparation of highly qualified personnel with skills and ability to lead in situations of 
risk and typical uncertainty of combat armed, in response to the demands of security and national defense, 
a behavioral training embodied in a solid military education, moral and civic aimed at developing the 
students command qualities, direction and leadership inherent in the military condition, and physical 
conditioning and military training , aiming at giving the students the physical clearance and training 
essential to carry out its missions.
Plus, the Naval Academy study programs are framed by legal requirements resulting from the Military 
Armed Forces Statute (DL 90/2015 of 29 May), which states that "admission to the navy, marine engineers, 
naval administration and Marines classes It will be in midshipmen, from students at the Naval Academy 
enabled with a master's degree in naval military sciences in the respective specialties" and the Organic 
Military Higher Education (DL 249/2015 of 28 October), which states that" the military higher education 
includes primarily the initial training of university and polytechnic, which enables the inflow in permanent 
staff and is differentiated by branch of the Armed Forces and Portuguese National Guard. "
In this context, the study programme is insert by a legal obligation on the institutional strategy, given 
provision the Naval Academy mission, the high study offers formations in framework areas of Navy 
activities, that as the goal of Naval School preparing officers.

1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos gerais do ciclo de estudos encontram-se publicitados no portal interno e externo da Escola 
Naval.
Semestralmente são efetuadas reuniões com docentes, onde este assunto é retomado em articulação com 
a
apreciação/avaliação do ciclo de estudos no âmbito da garantia da qualidade. A passagem dos objetivos 
para os
alunos também é efetuada via docentes. Sendo essencial na aula de apresentação da UC, o docente 
relacionar os
Objetivos gerais do ciclo de estudos com o objetivos da sua UC. A compreensão do alinhamento dos 
objectivos é
avaliada em inquérito no âmbito da qualidade do ensino, efetuado aos alunos. Os objetivos são, ainda, 
divulgados
em contextos de debate que têm vindo a ser efetuados em sede de diferentes órgãos, no âmbito da análise 
do
Plano de Estudos.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The general objectives of the study programme are publicized at internal and external portal of Naval 
Academy.
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They are made every six months meetings with teachers, where this issue is taken up in connection with 
the
assessment / evaluation of the course as part of quality assurance. The passage of the objectives for 
students is
also performed via teachers. Essentially at course presentation, the teachers relate the general objectives 
of the
course with the g objectives of your course. Understanding the alignment of objectives is evaluated under 
inquiry
at scope of education quality, made from students.
The objectives are also disclosed in debate contexts that have been made in various school bodies in the 
analysis
of the study programme.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos, incluindo a sua aprovação, a 
revisão e atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

A estrutura organizacional responsável pelo Ciclo de estudos está descrita no cap. 3 do REN (portaria do 
MDN 21/2014 de 31 de janeiro)
A aprovação de novos Ciclo de Estudos (CE) é da competência do Ministério da Defesa Nacional (MDN), 
sob
proposta pelo Chefe de Estado-Maior Armada (CEMA), com parecer do Conselho do Ensino Superior 
Militar
(CESM), sob proposta do Comandante da EN (CEN) precedido de parecer do Conselho Cientifico (CC) e do
Conselho Pedagógico (CP) da EN.
O Coordenador do Ciclo de Estudos (CCE) é responsável perante o Director de Ensino (DE) pela revisão e
actualização dos conteúdos programáticos com o apoio do Gabinete de Estudos (GE) o qual integra todos 
os CCE
e um representante de cada Departamento de Ensino, em articulação com o Gabinete de Qualidade e 
Avaliação.
A distribuição do serviço docente é aprovada por despacho do CEN, por proposta do DE, coligindo as 
propostas
dos Coordenadores dos Departamentos de Ensino ouvindo os docentes.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, 
the syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The organizational structure responsible for the study cycle is described in Chap. 3 of the Naval School
Regulation (Official Journal - MDN 21/2014 of 31 January)
The approval of new studies cycle (CE) is the responsibility of the Ministry of Defense (MDN) on a proposal 
by the
Chief of General Staff from Navy (CEMA), with the opinion of the Military Higher Education Council (CESM) 
on a
proposal from commander of EN (CEN) preceded opinion of the Scientific Council (CC) and the 
Pedagogical
Council (PC) of EN.
The Study Programme Coordinator (ECC) is responsible to the Dean (DE) for reviewing and updating the 
syllabus
with the support of the Research Office (GE) which integrates all CCE and one representative from each 
Education
Departments, in coordination with Quality and Evaluation Office.
The distribution of teaching service is approved by order of the CEN, as proposed by DE, collecting the 
proposals
of the coordinators of the Education Departments listening the teachers.

2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão 
que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

A participação dos docentes e dos estudantes encontra se enquadrada no âmbito das legislação do ensino
universitário, tendo em consideração a especificidade do ensino superior militar. Os estudantes estão
representados no Conselho Pedagógico e na Comissão de Avaliação Interna do Gabinete da Qualidade e
Avaliação. Para além destes órgãos os docentes, integram o Conselho Cientifico e o Gabinete de Estudos 
da
Direção de Ensino.
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2.1.2. Means to ensure the active participation of teaching staff and students in decision-making processes 
that have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

The participation of teachers and students is found framed within the higher education legislation, taking 
into
consideration the specificity of military higher education. Students are represented on Pedagogic Council 
and the
Internal Assessment Committee of Quality and Assessment Office. In addition to these organs teachers, 
comprise
the Scientific Council and the Research Office of the Education Department.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
De acordo com o Manual de Qualidade da Escola Naval, o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade da 
Escola Naval (SIGQEN) recolhe, valida e produz todas as análises necessárias para sustentar e apoiar a 
atividade do Coordenador do Ciclo de Estudos, a quem cabe garantir a qualidade dos ciclos de estudos, 
no âmbito do processo de melhoria contínua.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
In accordance with the Quality Manual of Naval School, the Integrated System of the Quality in Education 
(SIGQEN) collects, validates and produces all the analyzes required to sustain and support the activity of 
the Course Coordinator, who is responsible for ensuring the quality of study cycles within the process of 
continuous improvement.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função 
na Instituição. 

Coordenador do Ciclo de Estudos com a função de coordenação do Ciclo.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
Coordinator of the Study Programme with the cycle coordination function.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de 
estudos. 

O GQA garante a produção automática de todos os questionários. Os questionários para os alunos são 
relativos
aos docentes e às Unidades Curriculares (UC) e para os docentes por UC leccionada. Estes questionários 
são
realizados nas últimas duas semanas antes do término do semestre sendo que os docentes também os 
realizam no
início do semestre. Questionário para os ex-alunos, Comandantes e Diretores (Clientes) enviados por 
correio
eletrónico juntamente com instruções e critérios para o seu preenchimento. Relatórios de Autoavaliação 
são
enviados aos regentes decorrentes dos questionários e da gestão académica, que elaboram com base 
nestes
relatórios os relatórios de regência onde podem apresentar propostas de melhoria. O Coordenador de 
Ciclo de
Estudos elabora com base nestes relatórios, ouvindo a Comissão de Avaliação do Ensino e avaliando a 
eficácia de
medidas anteriores, o Relatório de Ciclo de Estudos. O DE integra todas as propostas e elabora Relatório 
de
Ensino.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study 
programme. 

The Assessment Coordination Office ensures the automatic production of all questionnaires. 
Questionnaires for
students are related to teachers and curricular units (UC) and for teachers related to UC. These 
questionnaires are
conducted in the last two weeks before the end of the semester and that teachers also perform them in the
beginning of the semester. Questionnaire for the ex-alumni, Commanders and Directors (Customers) sent 
by email
with instructions and criteria for its completion. Self-evaluation reports are sent to the regents stemming 
from

Página 15 de 185ACEF/1516/23567 — Guião para a auto-avaliação

27-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2828d38a-d080-eda2-f7b7-...



questionnaires and academic management, working out based on these reports regency reports which 
may present
proposals for improvement. The Cycle of Studies Coordinator out with these reports, listening to the 
EvaluationCommittee of Teaching and evaluating the effectiveness of previous measures, at the Study 
Cycle Report. The
Director of Education integrates all proposals and prepares Education Report.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/Documents/MANUAL%20DA%20QUALIDADE.pdf

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de 
melhoria. 

A metodologia de autoavaliação da EN define a formação de conhecimentos e capacidade de apoio à 
decisão com
apoio nos questionários. O Coordenador de Ciclo de estudos, docentes e Diretor de Ensino, têm acesso a
ferramentas de análise de dados decorrentes de todas as atividades do ensino da Escola Naval.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
The self-assessment methodology of the courses is based on questionnaires to students and teachers in 
order to provide decision support information. The Studies Programme Coordinator, teachers and Dean, 
have access to data analysis tools arising from all activities of the teaching of the Naval Academy.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
N/A

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
N/A

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, 
salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

O Curso de Engenheiros Navais-Mecânica partilha os recursos totais da Escola Naval a seguir discriminados: 0

16 salas de aula de utilização geral 1605

2 auditório tipo C 210

1 auditório tipo E 115

1 auditório tipo G 581

2 salas de aulas (informática) 210

1 sala de aulas (armamento) 15

2 salas de aulas (desenho) 120

1 sala de audiovisuais 60

1 simulador (navegação) 150

1 laboratório de mecânica de fluidos e transmissão de calor 47

1 laboratório de arquitectura naval 71

1 laboratório de motores térmicos 24

1 laboratório de química 98

1 laboratório de balística 12

1 laboratório de materiais 48

1 laboratório de regrigeração e ar condicionado 35

1 laboratório de órgãos de máquinas 36

1 laboratório de máquinas eléctricas 48

1 laboratório de sistemas digitais 23

1 laboratório de electrónica analógica 38
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1 laboratório de línguas (inglês) 50

1 laboratório de telecomunicaçãoes 35

1 laboratório de controlo 42

3 bibliotecas (Genérica, Mecânica e Armas e Electrónica 207

50 salas de estudo anexas aos quartos 1000

4 salas de estudo 1º ano 200

1 sala de estudo "Pedro Nunes" 49

1 sala de estudo multimédia 100

1 bar alunos 200

1 sala de estar alunos 82

2 salas TV/Vídeo 90

1 sala bilhar 55

1 pavilhão gimnodesportivo 2700

1 campo de futebol com pista de atletismo e zonas adjacentes 13950

1 ginásio 610

1 refeitório para alunos 494

1 papelaria/serviço de publicações 56

1 reprografia 86

1 lavandaria 225

1 barbearia 22

1 enfermaria (gabinetes médicos, sala de tratamento e salas de internamento) 200

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos 
didáticos e científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número / 
Number

O Curso de Engenheiros Navais-Mecânica partilha os recursos totais da Escola Naval a seguir 
discriminados: 

0

Projectores multimédia (vídeo) 31

Retroprojectores 25

Telas fixas para projecção 20

Telas portáteis para projecção 11

Eq. Som - Mesas de Mistura 3

Eq. Som - Amplificadores 20

Reprodutores/Gravadores VHS 4

Reprodutores/Gravadores CD/DVD 4

Microfones Dinâmicos/Wireless/Condensador 20

PC's Ligados à rede Interna da Marinha 189

PC's ligados à INTERNET 82

Impressoras de rede 34

Impressoras locais 48

Pontos de acesso Wireless 44

Servidores 2

Equipamentos de formação marinheira (embarcações) 50

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
A Escola Naval mantém relações bilaterais com várias instituições de ensino superior nacionais e 
internacionais. É de
realçar o intercâmbio com alunos de vários países, encontrando-se atualmente a frequentar os cursos de
Mestrado Integrado, alunos estrangeiros, oriundos de Angola, Argélia, Cabo Verde, Moçambique e S. Tomé 
e
Príncipe.
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A Escola Naval recebe anualmente alunos da Escola Naval francesa em ERASMUS, enviando também 
alunos para
esta escola naval homóloga no mesmo regime. Em 2011, foi atribuída à Escola Naval, pela Direcção-Geral 
da
Educação e Cultura da Comissão Europeia, a Carta Universitária Erasmus (EUC – Erasmus University 
Charter for Higher Education), publicitada no portal da Escola Naval, a qual foi renovada em 2014.
Está a ser ultimada a parceria com a Escola Naval dos Estados Unidos, para intercâmbio de alunos e 
professores, assim como cooperação em projetos de I&D.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The Naval School has bilateral relations with various institutions of national and international higher 
education. It is to
enhance the exchange of students with various countries, currently attending foreign students the 
Master’s course,
coming from Angola, Algeria, Cape Verde, Mozambique and Sao Tome and Principe.
The Naval School annually welcomes students from French Naval Academy in ERASMUS also sent 
students to this
naval school in the same regime. In 2011 , it was assigned to the Naval Academy , the Directorate General 
of the
European Commission for Education and Culture, Erasmus University Charter ( EUC - Erasmus University 
Charter for Higher Education), published in the Naval Academy portal, and renewed in 2014.
It is being finalized a partnership with the United States Naval Academy, for the exchange of students and 
teachers, as well as cooperation in R&D projects.

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como 
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

A Escola Naval mantém parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo 
de estudos, sendo esta materializada em docência, projetos ou eventos de caracter científico ou ainda 
material didático. Estas parcerias incluem diversos tipos de instituições ligadas ao ensino: o British 
Council, a European Naval Academies, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA, o 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, a Universidade Católica, a Escola Superior Náutica Infante D. 
Henrique, a Universidade de Lisboa através do Instituto Superior Técnico, da Faculdade de Letras, da 
Faculdade de Medicina, da Faculdade de Direito, da Faculdade de Ciências e outras. Assim como 
empresas como a Critical Software, a EID , a Microsoft Portugal, o Santander Totta, Armed Forces 
Communications and Electronics Association, e outras entidades como a Estrutura de Missão para os 
Assuntos do Mar, entre outras.

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as 
well as the relation with private and public sector

The Naval Academy holds national partnerships to promote interinstitutional cooperation in the study 
programme,
which is materialized in teaching, R & D projects, scientific events or teaching materials. These 
partnerships
include various types of Institutions linked to education such as: the British Council, the European Naval 
Academies, the
Faculty of Science and Technology of the NOVA University, the Portuguese Higher Institute of Engineering 
of
Lisbon , the IST , the Portuguese Catholic University , the Portuguese Higher Nautical School Infante D. 
Henrique ,
the University of Lisbon, Faculty of Arts, the Faculty of Medicine, the Faculty of Law and others . Well as 
the
companies or agencies, the Portuguese Task Group for Maritime Affairs, the Critical Software, Microsoft 
Portugal ,
Santander Totta, Armed Forces Communications and Electronics Association and others.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
A Escola Naval disponibiliza, na área das ciências militares navais, uma oferta formativa integrada, com 
colaborações entre os diferentes Mestrados integrados em Ciências Militares Navais. No âmbito destas 
colaborações os ciclos de estudo apresentam 30 Unidades Curriculares transversais a todos os ciclos de 
estudo perfazendo mais de 100 ECTS comuns. O corpo docente da Escola Naval, embora organizado por 
departamentos, é implicitamente transversal, decorrente das atividades multidisciplinares que facilitam o 
contacto entre docentes e alunos, no espaço físico comum e restrito que a Escola Naval providencia.

3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
The Naval Academy offers in the area of naval military sciences, an integrated training offer, which 
manifests itself
in collaborations between different integrated Masters in Naval Military Sciences. Within these 
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collaborations the
study cycles display 30 curricular units cut across all study cycles totaling over 100 ECTS. The faculty of 
the Naval Academy, although organized by departments, is implicitly available for all the students, 
resulting from the multidisciplinary activities that facilitate contact between teachers and students in the 
common and limited physical space that provides the Naval School.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Sofia Isabel Nunes de Miranda

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sofia Isabel Nunes de Miranda

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Jorge dos Anjos Fragoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge dos Anjos Fragoso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Duarte Manuel da Conceição Palma

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Duarte Manuel da Conceição Palma
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Fernando Jorge Ribeiro Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Jorge Ribeiro Correia

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Helder Joaquim do Carmo Limpinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helder Joaquim do Carmo Limpinho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Pedro Jorge Mota Duarte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Jorge Mota Duarte

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Manuel Ribeiro Parreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Ribeiro Parreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Alexandre Marques Pires da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Marques Pires da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Alberto José Isabel

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto José Isabel

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Jorge Rodrigues Semedo de Matos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Jorge Rodrigues Semedo de Matos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Manuel Maurício Camilo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Maurício Camilo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Augusto António Alves Salgado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Augusto António Alves Salgado

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Caetano Fernandes Augusta Silveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Caetano Fernandes Augusta Silveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Manuel Costa Crispim de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Costa Crispim de Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Custódio Fernando Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Custódio Fernando Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Pita Rodrigues Rentróia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Pita Rodrigues Rentróia

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Francisco Franco Facada

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Francisco Franco Facada

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Manuel Varela Mendes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Varela Mendes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Miguel Ângelo Pereira Bento Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Ângelo Pereira Bento Moreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Francisco Manuel Braz Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Manuel Braz Fernandes
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Universidade Nova de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
40

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Miguel José Pereira Sales Cavique Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel José Pereira Sales Cavique Santos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Pedro Chedas Sampaio

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Pedro Chedas Sampaio

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Anacleto Cortez e Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Anacleto Cortez e Correia

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Mário Alexandre Pousão da Costa Gatta

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Alexandre Pousão da Costa Gatta

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Duarte Manuel Lynce de Faria

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Duarte Manuel Lynce de Faria

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Jorge Joaquim Pamies Teixeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Joaquim Pamies Teixeira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
40

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Filomena Alves Teodoro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Filomena Alves Teodoro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Victor José de Almeida e Sousa Lobo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Victor José de Almeida e Sousa Lobo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pamela Jane Tierney

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pamela Jane Tierney

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Teresa Maria Jerónimo Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Maria Jerónimo Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Miguel Gaspar Merca

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel Gaspar Merca

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António José Duarte Costa Canas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Duarte Costa Canas

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Bruno Duarte Damas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno Duarte Damas

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carla Maria Ferreira Mesquita Palma

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Maria Ferreira Mesquita Palma

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau / 
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Sofia Isabel Nunes de 
Miranda

Doutor Operations Research 100 Ficha submetida

Paulo Jorge dos Anjos 
Fragoso

Mestre Gestão de Recursos Humanos 100 Ficha submetida

Duarte Manuel da 
Conceição Palma

Mestre Engenharia Electrotécnica e Informática 100 Ficha submetida

Fernando Jorge Ribeiro 
Correia

Doutor Engenharia Electrotécnica e Informática 100 Ficha submetida

Helder Joaquim do 
Carmo Limpinho

Licenciado
Ciências Militares Navais – Ramo 
Engenheiros Navais de Mecânica

100 Ficha submetida

Pedro Jorge Mota Duarte Mestre Arquitectura Naval 100 Ficha submetida

Rui Manuel Ribeiro 
Parreira

Mestre Ciências e Tecnologia 100 Ficha submetida

Paulo Alexandre Marques 
Pires da Silva

Mestre Naval Architecture 100 Ficha submetida

Carlos Alberto José 
Isabel

Licenciado
Ciências Militares Navais – Ramo 
Marinha

100 Ficha submetida

Luís Jorge Rodrigues 
Semedo de Matos

Doutor História 100 Ficha submetida

António Manuel Maurício 
Camilo

Licenciado
Ciências Militares Navais – Ramo 
Marinha

100 Ficha submetida

Augusto António Alves 
Salgado

Doutor História (História dos Descobrimentos) 100 Ficha submetida

Caetano Fernandes 
Augusta Silveira

Licenciado Direito 100 Ficha submetida

Luís Manuel Costa 
Crispim de Sousa

Licenciado
Ciências Militares Navais – Ramo 
Marinha

100 Ficha submetida

Custódio Fernando Lopes Mestre Comportamento Organizacional 100 Ficha submetida

José Pita Rodrigues 
Rentróia

Mestre Naval Architecture 100 Ficha submetida

João Francisco Franco 
Facada

Mestre Engenharia Hidrográfica 100 Ficha submetida

José Manuel Varela 
Mendes

Licenciado
Ciências Militares Navais – Ramo 
Marinha

100 Ficha submetida

Miguel Ângelo Pereira 
Bento Moreira

Doutor Ciências de Engenharia 100 Ficha submetida

Francisco Manuel Braz 
Fernandes

Doutor Engenharia dos Materiais 40 Ficha submetida

Miguel José Pereira Sales 
Cavique Santos

Doutor Engª Mecânica – Projecto Máquinas 100 Ficha submetida

Rui Pedro Chedas 
Sampaio

Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Anacleto Cortez e Correia Doutor Informática 100 Ficha submetida

Mário Alexandre Pousão 
da Costa Gatta

Doutor Física 100 Ficha submetida
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Duarte Manuel Lynce de 
Faria

Doutor Direito Internacional 100 Ficha submetida

Jorge Joaquim Pamies 
Teixeira

Doutor Engenharia Mecânica 40 Ficha submetida

Maria Filomena Alves 
Teodoro

Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Victor José de Almeida e 
Sousa Lobo

Doutor Gestão de Informação 100 Ficha submetida

Pamela Jane Tierney Mestre Linguistica Applicada 100 Ficha submetida

Teresa Maria Jerónimo 
Sousa

Doutor Algoritmos, Combinatória e Optimização 100 Ficha submetida

Luís Miguel Gaspar 
Merca

Mestre Engenharia 100 Ficha submetida

António José Duarte 
Costa Canas

Doutor História (Descobrimentos e Expansão) 100 Ficha submetida

Bruno Duarte Damas Doutor
Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores

100 Ficha submetida

Carla Maria Ferreira 
Mesquita Palma

Doutor Quimica 100 Ficha submetida

3280

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes 
ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff
Nº / 
No.

Percentagem* / 
Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time 
teachers:

32 97,56

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching 
staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching 
staff

ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD 
(FTE):

16.8 51,22

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do 
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study 
programme (FTE):

13.8 42,07

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas 
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional 
experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

11 33,54
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4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning 
dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período 
superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three 
years:

31 94,51

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano 
(ETI) / Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

2 6,1

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
atualização

de Avaliação de Desempenho dos Docentes da EN (RADDEN) e, no caso dos docentes militares, de acordo 
com um sistema especifico de avaliação inerente à especificidade da carreira nos termos do EMFAR, 
sendo o RADDEN utilizado para complementar esta avaliação.
O Processo de Avaliação é gerido pelo Conselho de Coordenação da Avaliação de Desempenho de 
Docentes (CCADD), que é constituído pelo Docente, civil ou militar, mais antigo na carreira académica e 
pelo Militar Docente mais antigo.
O Comandante da EN define para cada triénio de avaliação as metas (quantitativas) para o tempo integral 
de docência em cada uma das 3 vertentes de avaliação.
Processo de Avaliação:
1. Antes do início do triénio de avaliação o Comandante da EN determina e manda publicar as metas de 
avaliação para cada vertente da avaliação.
2. Antes do início do triénio de avaliação o Comandante da EN homologa e manda publicar, sob proposta 
do CCADD e após aprovação pelo Conselho Científico, os Quadros de atividades e respetivas pontuações 
para esse triénio.
3. No final de cada semestre, por cada unidade curricular ministrada, o docente é avaliado através de 
inquérito aos alunos inscritos
4. Após o final do triénio, inicia-se o preenchimento do formulário de avaliação individual do docente, na 
seguinte ordem:
a) Avaliação da cooperação do docente na sua relação funcional com os Órgãos de Gestão da EN - obtida 
por informação do Coordenador do Ciclo de Estudos, do Coordenador do Departamento, do Diretor do 
CINAV e do Diretor do Ensino;
b) Avaliação pelos alunos – obtida pela transferência do resultado dos inquéritos para o formulário de 
avaliação do docente;
c) Autoavaliação do docente – obtida pela declaração das diferentes atividades desenvolvidas e/ou 
concluídas no triénio;
5. O Coordenador do Departamento procede à validação da informação inserida pelo avaliado e dá 
conhecimento formal dessa validação ao CCADD. No caso do Coordenador do Departamento considerar 
incorretos alguns dos dados inseridos, deve chamar o docente, colocá-lo ao corrente, solicitar 
esclarecimentos e tomar uma decisão definitiva. Em caso de discordância do docente sobre a decisão final 
deverão ambos solicitar a arbitragem do CCADD.
6. O CCADD homologa a validação referida anteriormente.
7. O CCADD executa o cálculo da Classificação Final.
8. Após o cálculo das Classificações Finais dos docentes, o CCADD notifica o docente para uma audiência 
e comunica-lhe a proposta de Classificação Final da Avaliação de Desempenho. Em caso de discordância 
o docente pode recorrer ao Comandante da EN.
9. O Comandante da EN homologa as Classificações Finais, sob proposta do CCADD, a não ser que decida 
mandar repetir o processo de avaliação, nos casos e a partir do momento em que considere pertinente.
10. Após homologação, as Classificação Finais da Avaliação de Desempenho são enviadas diretamente 
aos visados.

4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
The performance of EN teachers is assessed based on Regulation of the Naval School of Teachers 
Performance Assessment (RADDEN). In the case of military teachers, according to a specific assessment 
system inherent to the specificity of career under EMFAR, and the RADDEN used to complement this 
assessment.
The evaluation process is managed by the Coordination Council of the Teacher Performance Assessment 
(CCADD), which consists of the Teacher, civil or military, oldest in academic career and the senior Military 
Teacher.
The Commander of EN defines for each triennial valuation targets (quantitative) for full-time teaching in 
each of the three evaluation dimensions.

Página 33 de 185ACEF/1516/23567 — Guião para a auto-avaliação

27-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2828d38a-d080-eda2-f7b7-...



Evaluation Process:
1. Three years, before the start of the evaluation, the Commander of EN determines and shall publish the 
assessment targets for each evaluation component.
2. Three years, before the start of the evaluation. The Commander of EN approves and order to publish on 
a proposal from CCADD and after approval by the Scientific Council, the boards of activities and their 
scores for this triennium.
3. At the end of each semester for each course taught, the teacher is assessed through survey of students 
enrolled
4. After the end of three years, begins filling out the individual evaluation form teaching, in the following 
order:
a) teaching the cooperation of Evaluation in its functional relationship with the organs of EN management - 
information obtained by the Study Cycle Coordinator, Coordinator of the Department, the Director of CINAV 
and the Director of Education;
b) Assessment by the students - obtained by transferring the results of the surveys for the teaching 
evaluation form;
c) Self-evaluation of teachers - obtained by the statement of the various activities undertaken and / or 
completed in three years;
5. The Department Coordinator shall validate information entered by the rated and gives formal knowledge 
of this validation to CCADD. In the case of the Department Coordinator consider some of the incorrect data 
entered, you should call the teacher, put it to the current, request clarification and make a final decision. In 
case of teaching the disagreement over the final decision can be request arbitration of CCADD.
6. CCADD approves the validation referred to above.
7. CCADD performs the calculation of final grade.
8. After the calculation of the Final Ratings of teachers, the CCADD notifies the teacher for an audience and 
communicates his proposal for Performance Evaluation of final grade. Failure to comply with the teacher 
may use the Commander of EN.
9. The Commander of EN endorses the Final Ratings on the proposal of CCADD, unless it decides to send 
repeat the evaluation process in the cases and from the moment it deems appropriate.
10. After approval, the Performance Assessment Rating Finals are sent directly to those concerned.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/SIGA/Documents/Reg_Aval_Desemp_Docentes_EN.pdf

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
No âmbito do funcionamento do ciclo de estudos podemos referir vários Serviços e respectivo pessoal 
não
docente afeto, em regime dedicação exclusiva:
Gabinete de Planeamento e Coordenação de Ensino, 3 elementos;
Gabinete de Psicologia, 1 psicólogo;
Gabinete de Relações Públicas e Divulgação, 2 elementos;
Biblioteca, 2 elementos;
Serviço de Embarcações, 3 elementos;
Serviço de Informática, 3 elementos;
Gabinete de Qualidade e Avaliação, 1 elemento;
Reprografia, 2 elementos;
Secretaria Escolar, 5 elementos;
Secretaria do Corpo de Alunos, 2 elementos;
Simulador de Navegação, 2 elementos;
Serviço de Publicações Escolares, 1 elemento;
Centro de Investigação Naval, 2 elementos;
Laboratórios, 2 elementos;
Comando do Corpo de alunos, 9 elementos;
Total: 37 funcionários não docentes.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
Concerning the operation the study cycle can be referred many services and their non academic staff 
assigned, in full-time dedication:
Office of Planning and Education Coordination, 3 elements;
Psychology Office, 1 psychologist;
Office of Public Relations and Publicity, 2 elements;
Library, 2 elements;
Boats service, 3 elements;
Informatics service, 3 elements;
Quality and Evaluation Office, 1 element;
Reprography, 2 elements;
Secretary School, 5 elements;
Secretary of the Cadets Corps, 2 elements;
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Navigation simulator, two elements;
School Publications Office, 1 element;
Naval Research Center, 2 elements;
Laboratories, two elements;
Command of Corps Cadets, 9 elements;
Total: 37 non academic staff

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Quanto à qualificação profissional do pessoal não docente de apoio ao ciclo de estudos, a Escola Naval 
conta com
os seguintes:
Sete Mestres (e destes, um em formação de doutoramento);
Cinco licenciados;
Vinte e um funcionários com o 12.º ano de escolaridade;
Dois com o 3.º ciclo do ensino básico;
Um com o 2.º ciclo do ensino básico;
Um com o 1.º ciclo do ensino básico;

4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
As regards professional qualifications of non academic support staff to the Study Cycle, the Naval 
Academy has
the following:
Seven Msc (and of these, one in PhD );
Five graduates;
Twenty-one employees with the 12th year;
Two with the 3rd cycle of basic education;
With the 2nd cycle of basic education;
With the 1st cycle of basic education;

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
Os procedimentos de avaliação do pessoal não docente militar, seguem o Regulamento de Avaliação do 
Mérito dos Militares da Marinha (RAMMM), e do pessoal não docente civil segue os procedimentos do 
SIADAP.

4.2.3. Procedures for assessing the non-academic staff performance. 
The procedures for assessing of non-academic military, follows the Merit Assessment Regulation of the 
Military
Navy, the civil non-academic staff follows the SIADAP procedures.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
O Sistema de Formação Profissional da Marinha aberto a todos os elementos civis e militares que prestam 
serviço na Escola Naval, assegura a formação básica e avançada, estando descritas as ações de formação 
e ensino no Plano de Atividades de Formação de Marinha.
A Escola Naval também proporciona, interna e externamente, formação aos seus elementos, fora do SFPM, 
que se revele de interesse para a Instituição.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff. 
The Navy Professional Training System, open to all civilian and military elements who serve at the Naval 
Academy,
provides basic and advanced training, this actions of training and education are described at the Navy 
Training
Activities Plan.
The Naval School also provides internal and external training to elements off SFPM, which serves the aims 
of at the
institution.
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5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 93

Feminino / Female 7

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 28.6

20-23 anos / 20-23 years 60.7

24-27 anos / 24-27 years 10.7

28 e mais anos / 28 years and more 0

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular 
year (current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 7

2º ano curricular 7

3º ano curricular 6

4º ano curricular 3

5º ano curricular 5

28

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One 
before the last year

Último ano/ 
Last year

Ano corrente / 
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 5 5 5

N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase 
candidates

45 54 32

Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum 
entrance mark of last accepted candidate in 1st fase

14.3 14.9 17.9

N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase 
enrolments

5 3 5

N.º total matriculados / Total no. enrolled students 7 6 7
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5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente 
para discriminação de informação por ramos) 

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para 
discriminação de informação por ramos) 

A caracterização dos estudantes que se candidatam e se matriculam na Escola Naval é objeto de Relatório, 
onde se descreve a caracterização (vagas preenchidas, notas de candidatura, Instituições do Ensino 
Superior de proveniência, entre outros elementos) dos estudantes admitidos nos Mestrados Integrados em 
Ciências Militares Navais. Os dados da análise são estatisticamente tratados, individualmente por Ciclo de 
estudo, mas também na globalidade dos Mestrados Integrados da oferta formativa da Escola Naval. Esta 
informação tem vindo a ser recolhida desde há diversos anos permitindo uma boa caraterização dos 
candidatos ao longo dos concursos.

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution 
by the branches) 

The characterization of the students who apply and enroll in the Naval School is subject of report, which 
describes
the characterization (filled vacancies , application marks , source of Higher Education Institutions) of the 
admitted
students in the Integrated Masters in Naval Military Sciences. The analysis of the data is statistically 
interpreted
individually by study programme, but also in the whole integrated programmes offered by the Naval 
Academy
integrated Masters. This information has been collected from several years, in order to allow a good 
characterization of the candidates during the admission..

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem 

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos 
estudantes. 

N/A

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
N/A

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
N/A

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
N/A

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
N/A

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
N/A

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 
ensino/aprendizagem. 

Os inquéritos aos estudantes previstos na Metodologia de Auto-avaliação da Escola Naval, são utilizados 
no
processo de melhoria continua da qualidade do ensino, juntamente com os inquéritos aos docentes e à
envolvente externa. Ver link:
http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The surveys provided for students in self-assessment of the Naval Academy methodology, are used in the
process of continuous improvement of quality of education, along with surveys of teachers and the 
external
environment. See link:
http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/
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5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
N/A

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
N/A

6. Processos

6.1. Objetivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos 

6.1.1. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 
operacionalização dos objetivos e medição do seu grau de cumprimento. 

Os objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização e medição do seu grau de cumprimento encontra-se descrita na Metodologia de 
Autoavaliação
disponível em:
http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/Paginas/default.aspx

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and 
measurement of its degree of fulfillment. 

Learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by students, implementation and
measurement of the degree of compliance is described in the Self-Assessment Methodology available at:
http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/Paginas/default.aspx

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de 
trabalho. 

A periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de 
trabalho
está contemplada no processo de melhoria contínua da qualidade do ensino, descrito em:
http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies 
updating. 

The periodicity of curricular review and how to ensure scientific updating and working methods is
contemplated in the process of continuous improvement of quality of education, described in:
http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Análise Matemática I / Mathematical Analysis I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Matemática I / Mathematical Analysis I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Maria Jerónimo Sousa (9h/semana; 9h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através da 
aprendizagem de:
OA1-Aprender noções elementares da linguagem formal da matemática, e conceitos matemáticos 
basilares.
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OA2- Trabalhar com noções elementares de topologia na reta real;
- Fazer pequenas demonstrações por indução;
- Compreender a noção de limite de sucessões e calcular limites.
OA3- Compreender noção de continuidade de funções de variável real e respetivos resultados 
fundamentais.
OA4- Conhecer noção de diferenciabilidade, teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy e aplicações ao cálculo 
de limites;
- Conhecer o desenvolvimento de Taylor e suas aplicações;
OA5- Conhecer noção de primitiva e respetivas técnicas de cálculo;
- Conhecer a noção de integral de Riemann, técnicas de cálculo e aplicações;
- Estudar convergência de integrais impróprios.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through the learning of:
LO1- Learn basic notions of mathematics’s formal language and basic mathematical concepts.
LO2- Work with elementary notions of topology on the real line.
- Make small proves by induction;
- Understand the notion of limit of sequences and calculate limits.
LO3- Understand the definition of continuity of functions of real variables and the fundamental results.
LO4- Understand the notion of differentiability, theorems of Rolle, Lagrange and Cauchy and their 
applications to the calculation of limits;
- Understand the Taylor expansion and its applications;
LO5- Understand the notion of indefinite integral and perform calculations;
- Understand the notion of Riemann integral, the techniques of calculation and some applications;
- Study the convergence of improper integrals.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1-Introdução à Lógica Matemática e Teoria de Conjuntos. 
UA2-Topologia da recta real. Princípio de Indução Matemática. Generalidades sobre sucessões. Noção de 
convergência e propriedades do cálculo de limites. Subsucessões. Teorema de Bolzano-Weierstrass.
UA3-Funções reais de variável real: Limites e Continuidade. Generalidades, Limites, Continuidade no 
ponto. Propriedades das funções contínuas. Teoremas de Bolzano e Weierstrass. 
UA4- Funções reais de variável real: Cálculo Diferencial. Derivadas, regras de derivação. Teoremas 
fundamentais: Rolle, Lagrange e Cauchy. Cálculo de limites. Desenvolvimento de Taylor e aplicações.
UA5- Cálculo Integral: Introdução à primitivação. Primitivas imediatas. Primitivação por partes e por 
substituição. Primitivação de funções racionais. 
Integral de Riemann: Introdução. Teoremas fundamentais. Integração por partes e por substituição. 
Aplicações diversas. Integrais impróprios.

6.2.1.5. Syllabus:
LU1-Introduction to Mathematical Logic and Set Theory. 
LO2-Basic topology of the real numbers. Mathematical Induction. Sequences: Generalities. Convergence of 
a sequence and properties for calculus of limits. Subsequences. Bolzano-Weierstrass theorem.
LO3-Functions of real variables: Limits and Continuity: Generalities, limits and continuity. Continuity of a 
function at a given point. Properties of continuous functions. Bolzano and Weierstrass theorems. 
LO4-Functions of real variables: Differentiability: Generalities. Fundamental theorems: Rolle, Lagrange and 
Cauchy. Calculus techniques for limits. Taylor formula and applications.
LO5-Integration: Indefinite Integration: Introduction. Indefinite integration by parts and by substitution. 
Indefinite integration of rational functions.
Riemann Integration: Introduction. Fundamental theorems. Definite integration by parts and by 
substitution. Some applications. Improper integration.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é assegurado em UA1.
-OA2 é assegurado em UA2.
-OA3 é assegurado em UA3.
-OA4 é assegurado em UA4.
-OA5 é assegurado em UA5.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1.
- LO2 is addressed in LU2.
- LO3 is addressed in LU3.
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- LO4 is addressed in LU4.
- LO5 is addressed in LU5.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino expositivo baseado em aulas teóricas (conceptualização) e em aulas práticas (conceptualização, 
manipulação e aplicação). Nas aulas teóricas são apresentados, discutidos e exemplificados os conteúdos 
programáticos. Nas aulas práticas são propostos exercícios e problemas para consolidar e aplicar os 
conteúdos programáticos ensinados nas aulas teóricas.
São igualmente propostos exercícios e problemas para os alunos realizarem autonomanente fora das 
aulas.
Avaliação:
-Avaliação contínua composta por 3 (três) testes.
Avaliação por exames (no caso de insucesso na avaliação contínua):
-1ª Época: exame final (100%)
-2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository teaching based on lectures (conceptualization) and exercise classes (conceptualization, 
handling and application). In the lectures the syllabus is presented, discussed and exemplified. In 
exercises classes problem sets are proposed for further development and implementation of the syllabus.
Problem sets are proposed for the students to solve independently outside the classroom in order to 
achieve independence. 
Evaluation:
- Continuous assessment based on 3 (three) tests. 
Final exams for assessment (if the student fails the continuous assessment):
- Final exam: 1st date (100%).
- Final exam: 2nd date (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias utilizadas no contexto das aulas Teóricas e Práticas, tendo como fio condutor os 
objectivos da aprendizagem e os correspondentes conteúdos programáticos, assentam no método 
expositivo (Steven G. Krantz – Como Ensinar Matemática, SPM, 2003) e na passagem do aluno pelas 3 
(três) componentes do ensino da matemática (Elon Lages Lima – O Ensino da Matemática, Gradiva-SPM, 
2004): A conceptualização, a manipulação e a aplicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies used in the context of theoretical and practical classes, following the learning 
objectives and the corresponding syllabus, are based on the expositive (lecture) method (Steven G. Krantz 
- How to Teach Mathematics, SPM, 2003) and the passage of the student by 3 (three) mathematics teaching 
components (Elon Lages Lima - The Teaching of Mathematics, Gradiva-SPM, 2004): conceptualization, 
handling and application.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Cálculo Diferencial e Integral em R, Ana Alves de Sá e Bento Louro, ISBN 978-989-99282-1-3, 2015.
- Introdução à Análise Matemática, Campos Ferreira, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987.
- Sucessões e Séries: Teoria e Prática, Ana Alves de Sá e Bento Louro, Escolar Editora, 2014. 
- Exercícios sobre Primitivas e Integrais, Fernando Carapau, Edições Sílabo, 2014. 
- Calculus, H. Anton and I. Bivens, J. Wiley 2012.
- Calculus International Edition 10e, Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards, Cengage, 2014.
- Cálculo, Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards - Volume I- 8ª edição, McGraw Hill, 2006.

Mapa X - Álgebra Linear / Linear Algebra

6.2.1.1. Unidade curricular:
Álgebra Linear / Linear Algebra

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Filomena Alves Teodoro (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Miguel Gaspar Merca (4h/semana; 4h/week)
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos dos ciclos de estudos envolvidos: comando e imediato de unidades navais 
(UNs),
chefe de serviço de bordo de UNs, oficial de quarto de UNs, comando de forças ou unidades de fuzileiros, 
através
de:
OA1- Noções básicas de estruturas algébricas;
OA2- Manusear Matrizes, executar operações com matrizes. Resolver sistemas de equações lineares 
recorrendo a
operações elementares.
OA3- Conceito (conc) de espaço e subespaço vetorial, combinação linear, subespaço gerado, dependência 
e
independência linear, base e dimensão. Resolver problemas.
OA4- Conc e aplicar transformações Lineares. Compreender o conceito e determinar subespaços imagem 
e núcleo.
Fazer mudanças de base. Identificar matrizes semelhantes.
OA5- Conc e calcular determinantes.
OA6- Conc e determinar de valores e vetores próprios de uma matriz;
OA7- Lidar com cálculo Vetorial. Determinar Produtos interno, externo e misto.
OA8- Aprender geometria analítica (retas e planos).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the study cycles: command and management of Naval Units (NUs), 
department, and
service manager on board of NUs, watchkeeping officer on board of NUs, command of marine forces, UN's 
Systems
Management:
LO1 – Learn basics of algebraic structures;
LO2- Handle Arrays, perform operations with matrices. Solve systems of linear equations using elementary
operations.
LO3- Capture the concept of space and linear subspace, linear combination, generated subspace, linear
dependence and independence, basis and dimension.
LO4- Capture the concept and apply linear transformations. Understand the concept and determine 
subspaces
image and core;
LO5- Capture the concept and calculate determinants.
LO6- Capture the concept and determine the eigenvalues and vectors of a matrix;
LO7- Glibly Deal with vectorial computation. Determine internal, external and mixed products. Applications.
LO8- Learn analytic geometry (lines and planes).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular é organizada nas Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1- Estruturas algébrica-Noções de operação binária, semigrupo, monóide, grupo, anel e corpo.
UA2-Matrizes; matrizes especiais; operações algébricas com matrizes; matriz inversa. Operações 
elementares e
característica de uma matriz; sistemas de equações lineares; inversão de matrizes.
UA3-Espaço Vetorial, subespaço vetorial, combinação linear, subespaço gerado. Dependência e 
independência
linear, base e dimensão.
UA4- Aplicações Lineares. Subespaços imagem e núcleo. Monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo,
endomorfismo e automorfismo. Característica e a nulidade. Mudança de base. Matrizes semelhantes.
UA5- Determinantes. Propriedades e métodos de cálculo.
UA6- Determinação de valores e vetores próprios de uma matriz; polinómio característico, multiplicidades
algébrica e geométrica.
UA7- Cálculo Vetorial. Produtos interno, externo e misto; propriedades e aplicações.
UA8- Geometria analítica. Retas e planos

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in eight Learning Units (LU):
LU1- Algebraic structures.Binary operation of notions, semigroup, monoid, group, ring and body.
LU2-Matrices and linear systems. Special matrices, algebraic matrix operations, inverse matrix. Elementary
operations, rank of a matrix; linear systems; Gaussian Elimination. Inverse matrix computation.
LU3-Vector Spaces, subspaces, linear combination, spanning sets. Linear independence, basis and 
dimension.
LU4-Linear applications. Subspaces image and core. Monomorphism, epimorphism, isomorphism, 
endomophism
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and automorphism. Characteristic and nullity. Base change. Similar matrices.
LU5- Determinants. Properties and computing methods. Applications.
LU6-Eigenvalues and eigenvectors of a matrix; characteristic polynomial, algebraic and geometric 
multiplicities.
LU7-Vectorial calculus. Inner, cross and scalar triple products; properties and applications.
LU8- Analytic geometry. Lines and planes.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é assegurado em UA1.
-OA2 é assegurado em UA2.
-OA3 é assegurado em UA3.
-OA4 é assegurado em UA4.
-OA5 é assegurado em UA5.
-OA6 é assegurado em UA6.
-OA7 é assegurado em UA7.
-OA8 é assegurado em UA8.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1.
- LO2 is addressed in LU2.
- LO3 is addressed in LU3.
- LO4 is addressed in LU4.
- LO5 is addressed in LU5.
- LO6 is addressed in LU6.
- LO7 is addressed in LU7.
- LO8 is addressed in LU8.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aplica-se uma metodologia participativa que comtempla o enquadramento teórico e a aplicação prática.
Ensino expositivo baseado em aulas teóricas (conceptualização) e em aulas práticas (conceptualização,
manipulação e aplicação). Nas aulas teóricas são apresentados, discutidos e exemplificados os conteúdos
programáticos. Nas aulas práticas são propostos exercícios e problemas para consolidar e aplicar os 
conteúdos
programáticos ensinados nas aulas teóricas.
São igualmente propostos exercícios e problemas para contexto não presencial.
A avaliação divide-se em contínua e por exames. A avaliação contínua é realizada com testes individuais e
trabalhos de grupo para os alunos realizarem fora das aulas de forma autónoma.
Avaliação contínua:
-Avaliação contínua composta por testes e trabalhos práticos em grupo.
Avaliação por exames (no caso de insucesso na avaliação contínua):
-1ª Época: exame final (100%)
-2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Participatory methodology that considers the theoretical issues and the instrumental aspect of practical
application..
Expository teaching based on lectures (conceptualization) and practical classes (conceptualization, 
handling and
application). In the lectures are presented, discussed and exemplified the syllabus. In practical classes are
proposed exercises and problems to further develop and implement the syllabus taught in the lectures.
A set of exercises and problems to be completed independently in extra-classroom context are also 
proposed.
Continuous assessment:
- Continuous assessment based in tests and practical works.
Final exams for assessment (in the case of failure on continuous assessment):
-First round (100%).
-Second round (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias utilizadas no contexto das aulas Teóricas e Práticas, tendo como fio condutor os 
objectivos da
aprendizagem e os correspondentes conteúdos proigramáticos, assentam no método expositivo (Steven 
G. Krantz
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– Como Ensinar Matemática, SPM, 2003) e na passagem do aluno pelas 3 (três) componentes do ensino da
matemática (Elon Lages Lima – O Ensino da Matemática, Gradiva-SPM, 2004): A conceptualização, a 
manipulação e
a aplicação.
Em particular, aplica-se uma metodologia participativa que comtempla o enquadramento teórico e a 
aplicação
prática.
A realização de testes e trabalhos de grupo pretende que os alunos mantenham um ritmo de estudo e 
trabalho
regular. A realização de trabalhos de grupo está direcionada para uma aprendizagem de carácter mais 
aplicado.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies used in the context of theoretical and practical classes, following the learning 
objectives and
the corresponding syllabus, are based on the expositive (lecture) method (Steven G. Krantz - How to Teach
Mathematics, SPM, 2003) and the passage of the student by 3 (three) mathematics teaching components 
(Elon
Lages Lima - The Teaching of Mathematics, Gradiva-SPM, 2004): conceptualization, handling and 
application.
It is applied a participatory methodology that considers the theoretical issues and the instrumental aspect 
of
practical application. Continuous assessment with individual tests and group work and by realization of 
exams.
The realization of written tests aims that students maintain a regular study and work, and is aimed at 
learning
theoretical concepts.
The achievement of group work allows them to research topics of their interest and is directed to a more 
applied
nature of learning.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apontamentos modulares disponibilizados no SIGA
E. Kreysig, Advanced Engeneering Mathematics, Johw Wiley &Sons, 8a ed. 1997
E. Giraldes, V. Fernandes, M. Smith, Curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica, McGraw-Hill, 1997
G. Strang, Introduction to Linear Algebra, 3rd ed., Wellesley-Cambridge Press, 2003
J. A. Ferreira, Álgebra Linear, Textos de Apoio, Departamento de Matemática, Universidade de Coimbra, 
2003
M. T. Oliveira-Martins, Álgebra Linear e Geometria Analítica, DMat, Universidade de Coimbra, 2003
F. R. Dias Agudo, Introdução à Álgebra Linear e Geometria Analítica,Livraria Escolar Editora, 1992
A. J. Monteiro, Álgebra Linear e Geometria Analítica, Associação de Estudantes da FCUL, 1982/1989
Apostol, T., Calculus, Vol 2, Editorial Reverté, 1975
Magalhães, L. T., Álgebra Linear como Introdução a Matemática Aplicada, Texto Editora, 1991.
Monteiro, A., Pinto, G. e Marques, C., Álgebra Linear e Geometria Analítica (Problemas e Exercícios), 
McGraw-Hill,
1997

Mapa X - Introdução à Programação / Introduction to Programming

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Programação / Introduction to Programming

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anacleto Cortez e Correia (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Miguel Gaspar Merca (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através de:
OA1 Desenvolver o raciocínio lógico e formal que permita analisar problemas complexos. 
OA2 Dominar os fundamentos conceptuais e capacidades relacionadas com a programação de 
computadores
OA3 Explicar o papel central do algoritmo na programação;
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OA4 Codificar algoritmos numa linguagem de programação. 
OA5 Explicar os princípios gerais de engenharia de software;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through:
LO1 Develop the formal logical reasoning for complex problems analysis.
LO2 Explain the basics and principles of programming languages. 
LO3 Explain the central role of algorithm in programming;
LO4 Codify algorithms in a programming language.
LO5 Explain the fundamental principles of software engineering;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em 12 Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Noção de Programação. Noção de Algoritmo. Do Algoritmo ao Programa. Fluxograma e Pseudo-
código. Sintaxe e Semântica.
UA2. Linguagens de Programação. Paradigmas de Programação. Fases do Desenvolvimento de uma 
aplicação. Ambiente de Desenvolvimento em Matlab. 
UA3. Variáveis e Constantes. Tipos de Dados. Atribuição. Expressões Aritméticas e Lógicas. Entrada e 
Saída de Dados 
UA4. Definição de Funções. Parâmetros formais e atuais e valor de retorno. Variáveis locais e globais. 
UA5. Instruções de seleção. 
UA6. Instruções de repetição. 
UA7. Sequência de caracteres.
UA8. Tipos de dados estruturados: estruturas, células e matrizes. 
UA9. Leitura e escrita de ficheiros.
UA10. Construção de gráficos.
UA11. Algoritmos de Pesquisa e Ordenação.
UA12. Noções de Complexidade Algorítmica.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in 12 Learning Units (LU):
LU1. Notion of programming. Notion of algorithm. From algorithm to program. Fluxogram and pseudo-
code. Syntax and semantics.
LU2. Programming Languages. Programming Paradigms. Phases in the life cycle of an application 
development. Matlab development environment. 
LU3. Functions definition. Formal and actual parameters, and return value. Local and global variables.
LU4. Variables and constants. Data types. Assignment instruction. Arithmetic and Logic expressions. Input 
and output data.
LU5. Selection instructions (if, if-else, switch-case).
LU6. Loop instructions (while, for).
LU7. Strings manipulation.
LU8. Structures, cells and matrixes. 
LU9. Reading and writing files.
LU10. Graphics Functions.
LU11. Search and Sorting algorithms.
LU12. Algorithmic complexity.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1 a UA8, UA11 e UA12;
- OA2 é abordada na UA1 a UA11;
- OA3 é abordada na UA3 a UA9, UA11 e UA12;
- OA4 é abordada na UA9 a UA11;
- OA5 é abordada na UA12;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1 to LU8, LU11 and LU12;
- LO2 is addressed in LU1 to LU11;
- LO3 is addressed in LU3 to LU9, LU11 and LU12;
- LO4 is addressed in LU9 to LU11;
- LO5 is addressed in LU12;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Aulas teóricas: Método expositivo com recurso a slides e quadro.
Aulas práticas: Resolução de problemas e implementação da solução encontrada.
Avaliação:
1ª Época: avaliação será contínua e terá as seguintes componentes: componente laboratorial, projeto final 
(2 entregas parcelares) e uma repetição. 
2ª Época: exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: expositive method using slides and blackboard.
Lab. classes: problems solving and solutions’ codification.
Evaluation:
1st round: An on-going assessment will be pursuit with the following components: laboratory component; 
final project (two partial deliveries) and a test.
2nd round: final exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, competências e competências enumerados como objetivos de 
aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- os testes e os trabalhos práticos abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA12;
O teste tem um maior peso na nota final devido à importância que é dada na capacidade de cada aluno 
desenvolver os seus próprios algoritmos. No exame de 2ª época estão incluídas questões de cada UA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works addresses the learning units LU1 to LU12;
The test has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability of each student 
to develop their own algorithms. In the 2nd round exam are included issues of each AU.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Acetatos, Exercícios de laboratórios da Disciplina
- Vagner Morais & Cláudio Vieira, MATLAB - Curso Completo, FCA - Editora Informática, Lda., 2006. ISBN: 
978-972-722-705-1
- Duane Hanselman & Bruce Littlefield - "MATLAB 6 Curso Completo", Prentice Hall
- Stormy Attaway, MATLAB: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, Third Edition, 
Elsevier, 2013

Mapa X - Inglês I / English I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Inglês I / English I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pamela Tierney (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos através de:
OA1 Aprender a organizar e memorizar linguagem
OA2 Compreender textoscom linguagem profissional ou do dia-a-dia
OA3 Descrever experiências e eventos, sonhos, desejos e ambições e concisamente dar razões, 
explicações para opiniões e planos, conectar frases de forma simples
OA4 Narrar histórias e descrver reações próprias
OA5 Comunicar com confiança em matérias familiares e não-familiares relacionadas com interesses 
pessoais e no campo profissional
OA6 Compreender informação técnica sobre equipamento comum.
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OA7 Analisar textos para recolher informação.
OA8 Obter vocabulário suficiente para se expressar claramente na maioria dos tópicos do dia-a-dia 
profissional e pessoal.
OA9 Ter um bom controlo do vocabulário elementar
OA10 Comunicar com acurácia razoável em contextos familiares usando estruturas gramaticais básicas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studies cycle through:
LO1. To learn how to organise and record language.
LO2. To understand texts that consist of every day or job related language.
LO3 .To describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and 
explanations for opinions and plans, connecting phrases in a simple way.
LO4 To narrate a story and describe own reactions.
LO5 To communicate with some confidence on familiar routine and non-routine matters related to interests 
and professional field.
LO6 To understand simple technical information about everyday equipment.
LO7 To scan texts to pick out information and gather information.
LO8 To have a sufficient range of vocabulary to express clearly on most topics of everyday personal and 
professional life.
LO9 To have good control of elementary vocabulary
LO10 To communicate with reasonable accuracy in familiar contexts using basic grammatical structures

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A UC está organizada em 12 Unidade de Aprendizagem (UA):
UA0. Estruturar um plano de estudos - métodos de organizar a apredizagem.
UA1. Revisão geral da gramática.
UA2. Discussão das rotinas diárias na vida civil e militar.
UA3. Hábitos e Hobies - entrevista de pares e revisão das "Question Forms".
UA4. Leitura sobre invenções militares: aviões, veículos e navios.
UA5. Embarcações para principiantes - componentes dos pavimentos.
UA6. A vida num submarino: ler e ouvir, léxico relacionado com componentes dos submarinos.
UA7. Descrever e definir objetos de que não se sabe o nome.
UA8. Descrever pessoas e qualidades da amizade. 
UA9. Contar anedotas - "cohesive devices, discourse markers, narrative tenses".
UA10. Revisão de um livro ou filme 
UA11. Escrever e comparar uma lista de desejos, justificando as razões das escolhas.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in 12 Learning Units (LU):
LU0. Outline a study plan - methods of organising learning.
LU1. General grammar review
LU2. Discuss daily routines in civilian and military life.
LU3. Hobbies & Habits – interviewing peers & revision of question forms.
LU4. Reading about military inventions: aircraft, vehicles & naval ships.
LU5. Boats for beginners – parts of decks.
LU6. Life on a submarine: reading and listening, lexis relating to parts of submarines.
LU7. Describing and defining objects that you do not know the name of.
LU8. Describing people and qualities of friendship. 
LU9. Telling anecdotes – cohesive devices, discourse markers, narrative tenses.
LU10. Reviewing a film or book 
LU11. Write and compare your own bucket /wish lists justifying reasons behind choices.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA0;
- OA2 é abordada na UA2; UA3; UA4; UA5; UA6; UA8;
- OA3 é abordada na UA9; UA11;
- OA4 é abordada na UA9; UA10;
- OA5 é abordada na UA2; UA3; UA5; UA11;
- OA6 é abordada na UA4; UA5; UA6;
- OA7 é abordada na UA4; UA6; UA10;
- OA8 é abordada na UA2; UA3; UA4; UA5; UA6; UA7; UA8; UA9; UA10; UA11;
- OA9 é abordada na UA2; UA3; UA4; UA6; UA7; UA8; UA9;
- OA10 é abordada na UA1; UA3; UA7; UA9; UA10;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU0;
- LO2 is addressed in LU2; LU3; LU4; LU5; LU6; LU8;
- LO3 is addressed in LU9; LU11;
- LO4 is addressed in LU9; LU10;
- LO5 is addressed in LU2; LU3; LU5; LU11;
- LO6 is addressed in LU4; LU5; LU6;
- LO7 is addressed in LU4; LU6; LU10;
- LO8 is addressed in LU2; LU3; LU4; LU5; LU6; LU7; LU8; LU9; LU10; LU11;
- LO9 is addressed in LU2; LU3; LU4; LU6; LU7; LU8; LU9;
- LO10 is addressed in LU1; LU3; LU7; LU9; LU10;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC é principalmente baseada no princípio Task-Based Learning (TBL): onde os alunos atingem os seus 
objetivos finais através do exercício de tarefas (produção de textos, ou apresentações orais, relatórios, 
etc). É dado ensino apropriado da linguagem (quer inglês naval e quer geral) e feedback sobre o 
desempenho por forma a ajudar os alunos a desenvolver o âmbito e a exatidão da linguagem, ao nível da 
palavra, frase e texto. A avaliação é baseada na aquisição de competências definidas na Common 
European Framework (CEF) ao nível B1, relativamente às seguintes componentes: compreensão falada e 
escrita, interação, e produção de linguagem escrita e falada. A avaliação é contínua, baseada no trabalho 
em sala de aula, bem como em trabalhos de casa e em testes.
Avalição: 
1ª época: avaliação contínua: inglês oral, inglês escrito, avaliação de sala, teste oral de inglês, teste final;
2ª época: exame final (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on the approach of Task-based learning (TBL): whereby learners 
achieve their final objectives through the carrying out of ‘tasks’ (producing written texts or oral 
presentations, reports, etc.). Appropriate language input (both naval and general English) and feedback on 
performance is provided to help develop learners’ range and accuracy of language use, at word, sentence 
and text level. Evaluation is based on the acquirement of the competencies outlined in the Common 
European Framework (CEF) at B1 level, in relation to the following components: spoken and written 
comprehension, interaction, and production of spoken and written language. Assessment is ongoing, 
based on work carried out in class as well as homework, and also test based.
Evaluation: 
1st round: Continuous assessment: spoken English, written English, class mark, spoken english test, final 
test;
2nd round: final exam (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos são consistentes com os objetivos da unidade curricular, dado que o programa foi planeado 
para atender tanto os objetivos do Quadro Europeu Comum (CEF) para o nível B1, bem como léxico e 
conteúdos relacionados com Inglês militar, mais especificamente Inglês naval.
Os temas foram escolhidos para desenvolver e expandir a linguagem dos alunos no uso do Inglês geral, 
bem como léxico relativos a vários aspetos do Inglês naval e da vida no mar. O programa é planeado para 
desenvolver precisão e aumentar o leque de linguagem utilizada, bem como desenvolver as quatro 
habilidades linguísticas: recetivo, ouvindo e lendo, e produtivo, falar e escrever.
Como tal, o programa irá fornecer os alunos com os conhecimentos, competências e habilidades listadas 
nos objetivos de aprendizagem (OA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents are consistent with the objectives of the curricular unit given that the programme was 
designed to address both the objectives of the Common European framework (CEF) language descriptors 
for level B1 as well as lexis and content relating to military English, more specifically naval English.
The themes were chosen to develop and expand learners’ general English language usage as well as lexis 
relating to various aspects of naval English and life at sea. The programme is designed to develop 
accuracy and increase the range of language used as well as develop all four language skills: receptive, 
listening and reading, and productive, speaking and writing.
As such, the programme will provide learners with the knowledge, skills and abilities listed in the learning 
objectives (LO).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
British Council Produced Materials.
Mellor-Clark, Simon & Baker de Altamirano, Yvonne. 2004. Campaign 1-English for the Military. Macmillan, 
Oxford.
Cunningham, Sarah, Eales, Francis & Moor, Peter. 2005. Cutting Edge Pre-intermediate. Longman. 
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Cunningham, Sarah, Eales, Francis & Moor, Peter. 2005. Cutting Edge Intermediate. Longman.
Kay, Sue. 1998. Reward Pre-intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Greenall, Simon. 1995. Reward Intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Bowyer, Richard. 2001. Check your Vocabulary for Military English. Bloomsbury, London.

Mapa X - Marinharia I / Seamanship I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Marinharia I / Seamanship I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Maurício Camilo (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para o objetivo do ciclo de estudos: oficial de quarto de UN's, através de:
OA1 Identificar os principais tipos de navios, conhecer os elementos básicos constituintes do navio e de 
embarcações miúdas.
OA2 Conduzir, com o necessário apoio, embarcações a remos e à vela.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objective of the study cycle: officer on watch on board of NU's, through:
L01 Identify the main types of ships, meet the basic elements constituents of the ships and vessels.
L02 To conduct with necessary support, rowing and sailing boats.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em dez Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Descrição geral do navio
UA2. Ordens para o leme
UA3. Funções de vigia
UA4. Cabos e manejo de cabos
UA5. Classificação de navios
UA6. Navios da marinha portuguesa
UA7. Embarcações miúdas
UA8. Meios de salvamento
UA9. Teoria e técnica elementar da propulsão à vela
UA10. Governo e manobra de embarcações

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in nine Learning Units (LU):
LU1. General description of the ship
LU2. Helm orders
LU3. Watch functions
LU4. Cables and cable handling
LU5. Classification of ships
LU6. Portuguese Navy ships
LU7. Small ships
LUB. Life-saving equipment
LU9. Elementary theory and technique of propulsion under sail
LU10. Maneuvering boats

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
-OA1 é abordada na UA1, UA2, UA3, UA4, UA5, UA6, UA7, UAB, UA9 e UA10;
-OA2 é abordada na UA1, UA2, UA3, UA4, UA5, UA6, UA7, UAB, UA9 e UA10;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
-L01 is addressed in LU1, LU2, LU3, LU4, LU5, LU6, LU7, LUB, LU9 and LU10;
-L02 is addressed in LU1, LU2, LU3, LU4, LU5, LU6, LU7, LUB, LU9 and LU10;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são apoiadas pelos livros de texto, vídeos, modelos e transparências.
Os alunos navegarão em embarcações miúdas, e aproveitarão os embarques nos navios operacionais 
onde
aplicarão os conhecimentos adquiridos nas aulas.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e avaliação das sessões de praticas
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are supported by textbooks, videos, models and transparencies.
Students will sailing small boats and take advantage shipments in operating ships which apply the 
knowledge acquired in class.
Evaluation:
1st season: continuous assessment consists of tests and evaluation of practical sessions
2nd season: Final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida da componente pratica, irá proporcionar aos
alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application in sailing boats 
provide students with the knowledge, skills and abilities listed as learning outcomes (LO).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Admiralty Manual of Seamanship, UK Hydrographic Office, 1995.
Naval Shiphandling United States Naval Institute, 1965
Seeman's guide to the rule of the road.
Marinharia Publicações Escolares.
PMA 2 – O Navio
PMA 3 – A Manobra do navio
Arte Naval Moderna C/Alm. Rogério de Castro e Silva, Editorial de Marinha, 1973
Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar

Mapa X - Comportamento Organizacional I / Organizational Behavior I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Comportamento Organizacional I / Organizational Behavior I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge dos Anjos Fragoso (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: chefe de serviço de bordo de UNs, oficial de quarto de 
UN's, através de:
OA1 Compreender o conceito de organizações e determinantes do comportamento organizacional.
OA2 Compreender o processo de liderança, as suas abordagens teóricas e conceitos básicos da gestão.
OA3 Explicar o conceito de autoridade e poder, com realce para a caraterização das fontes de poder 
interpessoal e estrutural. 
OA4 Conhecer os modelos de motivação e a sua relação com as atitudes e comportamentos dos 
colaboradores.
OA5 Identificar os processos de tomada de decisão suscetíveis de contribuir para a identificação e 
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resolução de problemas.
OA6 Compreender o processo comunicacional, no âmbito da escuta ativa, dar e receber feedback e a 
utilização de estilos de comunicação, com realce para a assertividade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studies' cycle: department, and service manager on board of NU's, 
watchkeeping officer on board of NUs through:
LO1 Understand the concept of organizations and determinants of organizational behaviour.
LO2 Understand the leadership process, its theoretical approaches and basic concepts of management.
LO3 Explain the concept of authority and power, with emphasis on the characterization of the sources of 
interpersonal and structural power
LO4 Know the models of motivation and its relationship with the attitudes and behaviors of employees
LO5 Identify the decision making processes liable to contribute to the identification and resolution of 
problems.
LO6 Understand the communication process within the active listening, giving and receiving feedback and 
the use of communication styles, with emphasis on assertiveness.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1.Organizações e Comportamento Organizacional
UA2.Liderança e Gestão das Organizações
UA3.Autoridade e Poder - Fontes do poder
UA4.Teorias da Motivação - A importância da motivação
UA5.Tomada de decisão - Conceito e tipos de tomada de decisão
UA6.Comunicação organizacional - Fluxos de comunicação nas organizações

6.2.1.5. Syllabus:
LU1.Organizations and Organizational Behavior
LU2.Leadership and Organizational Management
LU3.Authority and Power
LU4.Theories of Motivation
LU5.Decision Making
LU6.Organizational Communication.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular estão organizados, fundamentalmente, em torno dos 
principais conhecimentos que sustentam a utilização dos indivíduos nas organizações, e da liderança 
como fator relevante na eficácia dos mesmos. A análise e discussão de estudos de caso complementam o 
ensino dessas matérias. Nesse sentido, as unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de 
aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1;
- OA2 é abordada na UA2;
- OA3 é abordada na UA3;
- OA4 é abordada na UA4;
- OA5é abordada na UA5;
- OA6 é abordada na UA6;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the curricular unit, are organized basically around the main knowledge that support the use 
of employees, and leadership as a relevant factor in its effectiveness. Analysis and discussion of case 
studies complement the teaching of these subjects. In this sense, learning units (LU) cover the learning 
outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1;
- LO2 is addressed in LU2;
- LO3 is addressed in LU3;
- LO4 is addressed in LU4;
- LO5 is addressed in LU5;
- LO6 is addressed in LU6;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino baseia-se principalmente em aulas teórico-práticas. As sessões teórico-práticas 
incluem a apresentação e explicação dos conceitos fundamentais, e a discussão e interpretação de 
estudos de caso ao nível do grupo turma. São igualmente propostos trabalhos práticos de grupo que 
deverão ser realizados de forma autónoma no contexto extra-aula. 
A avaliação contínua é composta por dois elementos:
- O primeiro elemento de avaliação corresponde a um trabalho de grupo escrito, com apresentação oral e 
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discussão ao nível do grupo turma.
- O segundo elemento de avaliação corresponde a um teste escrito, no qual o aluno responderá a questões 
teóricas sobre os temas da unidade curricular. 
Os alunos que não obtenham aprovação na unidade curricular ficam sujeitos a um exame final escrito 
sobre toda a matéria lecionada, com a ponderação de 100%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based mainly on theoretical and practical lessons. The theoretical and 
practical sessions include the presentation and explanation of fundamental concepts, and the discussion 
and interpretation of case studies at the level of the class group. Group practical work that should be 
performed autonomously in extra-classroom context is also proposed. 
The continuous evaluation is composed by two elements:
- The first element is a group written work with presentation and discussion at a class group level.
- The second element is a written test in which students will answer theoretical questions on the syllabus 
topics.
Students who do not pass on the curricular unit are subject to a final written examination on all taught 
subjects, with a weighting of 100%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Nas aulas teórico-práticas, a exposição das matérias é feita de forma dinâmica, promovendo a participação 
por parte dos alunos de forma a aumentar a compreensão das questões fundamentais relacionadas com 
as temáticas cobertas pelo programa da UC, as quais são complementadas com a apresentação e 
discussão de casos práticos, o que irá proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos e 
competências enumerados como objetivos de aprendizagem (OA). 
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que os trabalhos práticos 
de grupo e o teste escrito abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA5. 
No exame final escrito, a realizar pelos alunos que não obtiverem aprovação na unidade curricular, estão 
incluídas questões de cada unidade de aprendizagem (UA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the theoretical and practical lessons the subjects presentation is made dynamically, promoting the 
participation by students in order to increase the understanding of the key issues related to the topics 
covered by the curricular unit program, which are complemented by the presentation and discussion of 
case studies, providing to the students the acquisition of knowledge and skills listed as learning outcomes 
(LO).
The proposed evaluation allows evaluating the LO, bearing in mind that the practical works and the written 
test are covering the learning units LU1 to LU5.
The final written examination, to be carried out by students who have not passed the curricular unit, 
includes issues of each learning unit (LU).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Adair, John (1988) A Gestão eficiente de uma equipa. Lisboa: Publicações Europa- América.
- Adair, J. (1988). A Gestão eficiente de uma equipa. Lisboa: Publicações Europa- América.
- Cunha, M. P.; Rego, A.; Cunha, R. C.; Cabral----Cardoso, C. (2007). Manual de Comportamento 
Organizacional e Gestão. Lisboa: Editora RH.
- Ferreira, J. M. C.; Neves, J.; Caetano, A. (2011). Manual de psicossociologia das organizações. Lisboa: 
McGraw----Hill.
- Jesuíno, C. (1987). Processos de liderança. Lisboa: Livros Horizonte.

Mapa X - Formação Militar Naval I / Naval Military Training I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Formação Militar Naval I / Naval Military Training I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge dos Anjos Fragoso (6h/semana; 6h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):
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Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: chefe de serviço de bordo de UNs, oficial de quarto de 
UN's, através de:
OA1. Conhecer as funções e competências do oficial de dia, oficial de quarto, chefe de serviço, oficial 
imediato e comandante de navio.
OA2. Conhecer e utilizar em segurança armamento ligeiro.
OA3. Conhecer e aplicar os procedimentos de ordem unida no dia-a-dia, eventos protocolares e 
cerimónias militares.
OA4. Conhecer e aplicar técnicas de natação utilitária, na situação de náufrago e de socorro.
OA5. Conhecer e aplicar técnicas de orientação.
OA6. Conhecer e aplicar técnicas de ultrapassagem de obstáculos.
OA7. Conhecer o sistema integrado de emergência médica e a cadeia de sobrevivência

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studies' cycle: department, and service manager on board of NU's, 
watchkeeping officer on board of NUs through:
LO1. Knowing the functions of the duty officer, chief of service, executive officer and ship commander.
LO2. Know and safely use light weapons.
LO3. Know and apply the procedures of military foot drills.
LO4. Knowing and applying swimming survival techniques
LO5. Know and apply orienteering techniques.
LO6. Know and apply obstacles overtaking techniques.
LO7. Knowing the integrated system of medical emergency

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular possui 7 Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1.Armamento e Tiro:
-Caraterizar a espingarda automática G3 e as munições de armamento ligeiro;
-Compreender a teoria da pontaria;
-Conhecer as regras e vozes da carreira de tiro;
UA2.Infantaria
-Militar com espada
UA3.Natação Utilitária
-Nadar de salvamento;
-Mergulhar na vertical, após permanência em sustentação;
-Cambalhota, após deslize horizontal.
UA4.Orientação
-Introdução à orientação desportiva e mapas desportivos;;
-Reconhecer o terreno no mapa.
UA5.Pista de Destreza
-Analisar e adquirir técnicas de transposição de obstáculos.
UA6.Regulamentos
-Missões e tarefas da Marinha;
-Regulamento e códigos estruturantes, de disciplina, protocolares e de justiça
-Organização das unidades em terra e unidades navais 
-Oficial de Ligação;
UA7.Saúde
-Reconhecer situações de emergência médica.
-Compreender o SIEM;

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in seven Learning Units (LU):
LU1. Armament and shooting
- Characterize the G3 automatic rifle and light weapons ammunition;
- Understanding the theory of aim;
- Know the rules and voices in the firing range;
LU 2. Infantry
- Military foot drills with sword
LU 3. Utility swimming
- Swimming rescue;
- Diving;
- Somersault, after horizontal slide.
LU 4.Orientação
- Introduction to Orienteering and maps;
- Recognize the terrain map. 
LU 5. Obstacle course
- Techniques to overcome obstacle course.
LU 6. Regulations 
– Missions and tasks of the Navy;
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- Manuals and structuring law for discipline, protocol and justice;
- Organization of naval and land units;
- Liaison Officer;
LU 7. Health
- Recognize medical emergencies;

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordado na UA6;
- OA2 é abordado na UA1;
- OA3 é abordado na UA2;
- OA4 é abordado na UA3;
- OA5 é abordado na UA4;
- OA6 é abordado nas UA5;
- OA7 é abordado na UA7;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU6;
- LO2 is addressed in LU1;
- LO3 is addressed in LU2;
- LO4 is addressed in LU3;
- LO 5 is addressed in LU4;
- LO 6 is addressed in LU5;
- LO 7 is addressed in LU87;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teóricas e práticas. As sessões teórico incluem a 
exposição de conceitos, e de exemplos. As aulas práticas envolvem a aquisição de conhecimentos 
práticos e da sua execução até à proficiência.
Avaliação:
Avaliação continua composta por testes e provas práticos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical and practical lessons. The theoretical sessions include 
presentation of concepts, examples. The practical classes involve the acquisition of practical knowledge 
and its implementation to proficiency.
Evaluation:
Continuous assessment consists of tests and practical tests.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar aos alunos os 
conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- os testes e as provas práticas abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA6;
A exposição dos tópicos nas aulas, fornece a informação a ser compreendida e conhecida. As aulas 
práticas permitem a execução e ganho de proficiência dos conhecimentos adquiridos 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts, followed by application exercises will provide students with the 
knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works address the learning units LU1 to LU19;
The presentation of topics in classes and background articles provide the theoretical background. Debates 
with the students foster the skills and competences of analysis and discussion.
The proposed evaluation allows assessing the listed LO, taking into account that:
- Testing and practical tests address the learning units LU1 to LU6;
The exhibition of the topics in class, provides the information to be understood and known. 
Practical classes allow for the gain of knowledge and its repetition in practical sessions allows for its 
development correctly.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Código de Justiça Militar.
Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Instruções Permanentes da Escola Naval.
Lista da Armada.
Ordenança do Serviço Naval – Forças e Unidades Navais.
Regulamento da Escola Naval.
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas.
Regulamento das Ordens Honoríficas Portuguesas.
Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares da Marinha.
Regulamento de Continências e Honras Militares.
Regulamento de Disciplina Militar.
Regulamento de Ordem Unida Comum das Forças Armadas.
Regulamento de Uniformes dos Militares da Marinha.
Regulamento Geral do Serviço Naval em Terra.
Regulamento Interno das Forças e Unidades Navais.

Mapa X - Análise Matemática II / Mathematical Analysis II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Matemática II / Mathematical Analysis II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Maria Jerónimo Sousa (9h/semana; 9h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através da 
aprendizagem de:
OA1-Compreender do conceito de série convergente. Análise da convergência de uma série numérica. 
Convergência simples e absoluta.
OA2- Compreender do conceito de Série de Potências, do conceito de série de Taylor e de MacLaurin. 
Derivar e a primitivar séries de potências.
OA3- Entender os conceitos de continuidade e diferenciabilidade de uma função a várias variáveis, e saber 
analisá-los directamente. Entender a regra da cadeia. Saber usar o teorema da função implícita e da função 
inversa. Encontrar e classificar os pontos críticos de uma função. Encontrar extremos condicionados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used in the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through learning of:
LO1- Understand the concept of a convergent series. Analysis of the convergence of a numerical series.. 
Simple and absolute convergence.
LO2- Understand the concept of a power series, of Taylor and MacLaurin series. Differentiation and 
integration of power series
LO3- Understand the concepts of continuity and differentiability of a function in several variables. 
Understand the chain rule. Know how to use the implicit and inverse function theorems. Find and classify 
the critical points of a function. Find constrained extrema.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em dezassete Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1-Séries Númericas
Definição de série, convergência, propriedades gerais. Séries alternadas. Convergência simples e 
absoluta. Séries de termos não negativos. 
UA2-Séries de Potências. 
Definição. Séries de Potências. Séries de Taylor e MacLaurin. Derivação e primitivação de séries de 
potências. 
UA3-Funções de várias variáveis.
Limites e continuidade em Rn. Derivadas parciais. Diferenciabilidade; Gradiente; Derivada direccional. 
Derivada da função composta. Extremos relativos e globais. Extremos condicionados. Teoremas da função 
implícita e da função inversa.

6.2.1.5. Syllabus:
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The curricular unit is organized in seventeen Learning Units (LU):
LU1- Numerical Series. 
Definition, convergence and properties. Alternating séries. Absolute and simple convergence. Non-
negative term series. 
LU2-Power series.
Definition. Power series. Taylor and Maclaurin series. Derivation and integration of power series.
LU3-Functions of several variables.
Limits and continuity in Rn. Partial derivatives, differentiability; Gradient; Directional derivative. The Chain 
rule. Relative and global extrema. Constrained extrema. Implicit and inverse function theorems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é assegurado em UA1. 
- OA3 é assegurado em UA3. 
- OA3 é assegurado em UA3. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1.
- LO2 is addressed in LU2.
- LO3 is addressed in LU3.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino expositivo baseado em aulas teóricas (conceptualização) e em aulas práticas (conceptualização, 
manipulação e aplicação). Nas aulas teóricas são apresentados, discutidos e exemplificados os conteúdos 
programáticos. Nas aulas práticas são propostos exercícios e problemas para consolidar e aplicar os 
conteúdos programáticos ensinados nas aulas teóricas.
São igualmente propostos exercícios e problemas para os alunos realizarem autonomamente fora das 
aulas.

Avaliação:
-Avaliação contínua composta por 2 (dois) testes.

Avaliação por exames (no caso de insucesso na avaliação contínua):
-1ª Época: exame final (100%)
-2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository teaching based on lectures (conceptualization) and exercise classes (conceptualization, 
handling and application). In the lectures the syllabus is presented, discussed and exemplified. In 
exercises classes problem sets are proposed for further development and implementation of the syllabus.
Problem sets are proposed for the students to solve independently outside the classroom in order to 
achieve independence. 

Evaluation:
- Continuous assessment based on 2 (two) tests. 

Final exams for assessment (if the student fails the continuous assessment):
- Final exam: 1st date (100%).
- Final exam: 2nd date (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias utilizadas no contexto das aulas Teóricas e Práticas, tendo como fio condutor os 
objectivos da aprendizagem e os correspondentes conteúdos proigramáticos, assentam no método 
expositivo (Steven G. Krantz – Como Ensinar Matemática, SPM, 2003) e na passagem do aluno pelas 3 
(três) componentes do ensino da matemática (Elon Lages Lima – O Ensino da Matemática, Gradiva-SPM, 
2004): A conceptualização, a manipulação e a aplicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies used in the context of theoretical and practical classes, following the learning 
objectives and the corresponding syllabus, are based on the expositive (lecture) method (Steven G. Krantz 
- How to Teach Mathematics, SPM, 2003) and the passage of the student by 3 (three) mathematics teaching 
components (Elon Lages Lima - The Teaching of Mathematics, Gradiva-SPM, 2004): conceptualization, 
handling and application.

Página 55 de 185ACEF/1516/23567 — Guião para a auto-avaliação

27-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2828d38a-d080-eda2-f7b7-...



6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Sucessões e Séries: Teoria e Prática, Ana Alves de Sá e Bento Louro, Escolar Editora, 2014. 
- Cálculo Diferencial em Rn, Ana Alves de Sá, DM-FCTUNL, 2007.
- Cálculo diferencial e integral em Rn, G. E. Pires, IST Press, Lisboa, 2012.
- Cálculo Diferencial e Integral para funções de várias variáveis Carlos Sarrico.. Esfera do Caos Editores. 
2009.
- Calculus, H. Anton and I. Bivens, J. Wiley 2012.
- Calculus International Edition 10e, Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards, Cengage, 2014.
- Cálculo, Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards - Volume I- 8ª edição, McGraw Hill, 2006.

Mapa X - Programação / Programming

6.2.1.1. Unidade curricular:
Programação / Programming

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anacleto Cortez e Correia (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Miguel Gaspar Merca (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, que se seguem no 
ciclo de estudos, através dos seguintes OA's:
OA1 - Construir soluções capazes de aceder e manipular dados de várias fontes. 
OA2 - Modelar lógica e fisicamente sistemas suportados por bases de dados relacionais;
OA3 - Programar aplicações suportadas por sistemas de gestão de base de dados relacionais;
OA4 - Desenvolver interfaces gráficos com acesso a bases de dados e outras fontes/repositórios de 
dados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, which come next in the cycle 
of studies, through the following LO's:
LO1- Build computing solutions able to access and manipulate data from several sources.
LO2- Model logical and physical of relational databases;
LO3- Explore relational databases capabilities;
LO4- Develop of graphical user interfaces for database access.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em 10 Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Desenvolvimento de interfaces gráficas
UA2. Programação event-driven 
UA3. Componentes / controlos da GUI
UA4. Exceções.
UA5. Padrão Model-View-Controller
UA6. Análise e Modelação: O Modelo Entidade Relação (MER) e Diagramas ER. O Modelo Relacional (MR).
UA7. Transformação do Modelo Entidade Relação no Modelo Relacional. Conceitos de Normalização e 
Restrições.
UA8. A linguagem SQL: sub-linguagem de definição de dados (DDL): criar e manter objetos na BD. Definir 
restrições de integridade.
UA9. A linguagem SQL: sub-linguagem de manipulação de dados (DML): consultar e atualizar informação 
da base de dados.
UA10. Toolboxes Matlab: Simulink, Symbolic Math e Image Processing

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in 10 Learning Units (LU):
LU1. GUI development
LU2. Event-driven programming
LU3. Components / GUI controls
LU4. Exceptions.
LU5. Model-View-Controller
LU6. Information analysis and representation: Entity Relationship Model. Relational Model.
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LU7. Transformation rules from entity relationship model to relational model. Normalization and 
restrictions.
LU8. - Structured Query Language (SQL): Data Definition Language (DDL): create and drop database 
objects.
LU9. Structured Query Language (SQL): Data Manipulation Language (DML): access and data 
manipulation. 
LU10. Matlab Toolboxes: Simulink, Symbolic Math and Image Processing

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1 a UA10;
- OA2 é abordada na UA6 e UA7;
- OA3 é abordada na UA8 a UA10;
- OA4 é abordada na UA5 e UA8 a UA10;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1 to LU10;
- LO2 is addressed in LU6 and LU7;
- LO3 is addressed in LU8 to LU10;
- LO4 is addressed in LU5 and LU8 to LU10;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: Método expositivo com recurso a slides e quadro.
Aulas práticas: Resolução de problemas e implementação da solução encontrada.
Avaliação:
1ª Época: avaliação será contínua e terá as seguintes componentes: componente laboratorial, projeto final 
(2 entregas parcelares) e uma repetição. 
2ª Época: exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: expositive method using slides and blackboard.
Lab. classes: problems solving and solutions’ codification.
Evaluation:
1st round: An on-going assessment will be pursuit with the following components: laboratory component; 
final project (two partial deliveries) and a test.
2nd round: final exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, competências e competências enumerados como objetivos de 
aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- os testes e os trabalhos práticos abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA10;
O teste tem um maior peso na nota final devido à importância que é dada na capacidade de cada aluno 
desenvolver as suas próprias soluções. No exame de 2ª época estão incluídas questões de cada UA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works addresses the learning units LU1 to LU10;
The test has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability of each student 
to develop their own solutions. In the 2nd round exam are included issues of each AU.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Lectures’ slides and labs’ exercises. 
- A Silberschatz, H. F. Korth e S. Sudarshan; Database System Concepts, Sixth Edition, McGraw Hill, ISBN: 
0-07-352332-1.
- Vagner Morais & Cláudio Vieira, MATLAB - Curso Completo, FCA - Editora Informática, Lda., 2006. ISBN: 
978-972-722-705-1
- Stormy Attaway, MATLAB: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, Third Edition, 
Elsevier, 2013
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Mapa X - Noções Fundamentais de Direito/Fundamental Notions of Law

6.2.1.1. Unidade curricular:
Noções Fundamentais de Direito/Fundamental Notions of Law

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Duarte Manuel Lynce de Faria (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: chefe de serviço de bordo de UN's, oficial de quarto de 
UN's, através de:
OA1 Conhecer as fontes de Direito fundamentais para uma mais correcta avaliação das situações da sua 
vida militar e particular;
OA2 Compreender os princípios e conceitos fundamentais para uma mais esclarecida interpretação e 
consciente aplicação das leis e regulamentos em vigor;
OA3 Conhecer e compreender as matérias jurídicas necessárias para o estudo das cadeiras jurídicas 
estabelecidas nos planos de estudo para os anos posteriores;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the study cycles: department, and service manager on board of NU's, 
watchkeeping officer on board of NU's, through:
LO1 Knowing the sources of fundamental law for a better assessment of the situations of their private and 
military life;
LO2 Understanding the basic principles and concepts to a more enlightened interpretation and 
conscientious application of laws and regulations;
LO3 Know and understand the legal materials necessary for the study of legal chairs established in study 
plans in later years.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em oito Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0. Introdução. Ideia Geral de Direito 
UA1. As Normas Jurídicas 
UA2. Fontes do Direito
UA3. A Interpretação das Leis
UA4. A Integração das Lacunas na Lei
UA5. Os Ramos do Direito
UA6. Elementos do Direito Constitucional
UA7. Elementos do Direito Administrativo

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in eight Learning Units (LU): 
LU0. Introduction. Law General Idea
LU1. The Legal Standards
LU2. Sources of Law
LU3. The Interpretation of Laws
LU4. Integration of the gaps in Law
LU5. The Law Branches
LU6. Elements of Constitutional Law
LU7. Elements of Administrative Law

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA2;
- OA2 e OA3 são abordados na UA0, UA1, UA3, UA4, UA5, UA6 e UA7;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU2;
- LO2 and LO3 are addressed in LU0, LU1, LU3, LU4, LU5, LU6 and LU7;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teóricas, havendo, também, um conjunto de aulas 
de resolução de casos práticos de Direito.
As sessões teóricas assentam na exposição de conceitos jurídicos, essencialmente, descritivos, 
procurando subsumi-los aos conhecimentos culturais, de ordem geral, de que os alunos vêm munidos, ou 
que neles se presumem.
As sessões práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios de Direito das matérias 
lecionadas.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por dois testes.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is mainly based on theoretical classes, there is also a set of resolution classes of case studies 
of law 
The theoretical sessions based on the exposure of legal concepts essentially descriptive, trying to 
subsume them to cultural knowledge in general, that students have provided, or are presumed to them.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of two tests .
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

-A apresentação teórica de conceitos jurídicos, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar aos 
alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).
- Os testes permitem avaliar os conhecimentos adquiridos ministrados nas unidades de aprendizagem 
UA0 a UA7;

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
-The theoretical presentation of legal concepts, followed by practical exercises, will provide students with 
the knowledge, skills and competencies listed as learning objectives (LO).
- The tests allow to evaluate the acquired knowledge taught in learning units LU0 the LU7;

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- J. Castro Mendes, Introdução ao Estudo do Direito - Lisboa 1984.
- J. Dias Marques, Introdução ao Estudo do Direito - Lisboa 1986.
- J. Oliveira Ascensão, O Direito - Introdução e Teoria Geral - Ed. Verbo, 1987.
- J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional, - Ed. Almedina, 1987.
- Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, 4 vols. - Coimbra Editora.

Mapa X - Ingles II / English II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ingles II / English II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pamela Tierney (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos através dos seguintes OA's: 
OA1 Participar numa conversação sobre tópicos de interesse pessoal e familiar;
OA2 Sumarizar, reportar e dar a opinião sobre informação factual com alguma confiança;
OA3 Escrever relatórios curtos e textos informativos que transmitam informação factual.
OA4 Produzir texto e discurso simples sobre tópicos que são familiares, ou de interesse profissional ou 

Página 59 de 185ACEF/1516/23567 — Guião para a auto-avaliação

27-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2828d38a-d080-eda2-f7b7-...



pessoal.
OA5 Compreender informação técnica simples sobre equipamentos do dia-a-dia
OA6 Ler e compreender os pontos principais de textos simples e factuais sobre temas diversos
OA7 Reunir informações de textos digitalizados.
OA8 Ter uma gama suficiente de vocabulário para se expressar claramente na maioria dos temas relativos 
da sua vida pessoal/profissional
OA9 Ter um bom controlo de vocabulário elementar e usá-lo de forma correta
OA10 Comunicar com precisão razoável em contextos conhecidos usando estruturas gramaticais básicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studies cycle through: 
(LO1) To participate in conversation on topics of familiar & personal interest.
(LO2) To summarise, report and give his/her opinion about factual information with some confidence.
(LO3) To write brief reports & informative texts which pass on routine factual information.
(LO4) To produce simple connected speech & text on topics which are familiar.
(LO5) To understand simple technical information about everyday equipment.
(LO6) To read and understand the main points of straightforward factual texts.
(LO7) To scan texts to pick out and gather information.
(LO8) To have a sufficient understanding of and ability to use a range of vocabulary to express him/herself 
clearly on most topics relating to his/her everyday life.
(LO9) To have good control of elementary vocabulary using it accurately.
(LO10) To communicate with reasonable accuracy in familiar contexts using basic grammatical structures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em 11 Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0 Revisão geral da gramática;
UA1. Fighting Fit: Questionário sobre hábitos de saúde, alimentação e stress;
UA2 Ler/ouvir textos relacionados com saúde, boa-forma, 1ºs socorros, alimentação saudável e comida de 
todo o mundo;
UA3 Linguagem – vocabulário relacionado com boa forma, ferimentos, partes do corpo humano. Gramática 
- comparativos e superlativos;
UA4 Ler e ouvir textos relacionados com exercício e desportos radicais;
UA5 Conceber folheto para cadetes da Marinha: como ficar em forma ou métodos de 1ºs socorros. – 
Linguagem de sugestão, conselho e instrução;
UA6 Postos militares, divisas e galões
UA7 Tecnologia militar – Ouvir e escrever
UA8 Jogos de Guerra – Análise de mapas e do terreno
UA9 Pessoas que admiramos – apresentações orais. Linguagem: opinião e justificação, vocabulário sobre 
qualidades/características pessoais
UA10 O oceano. Ver vídeos sobre camadas oceânicas e vida marinha.

6.2.1.5. Syllabus:
LU0 General grammar review
LU1 Fighting Fit: Complete a questionnaire related to health/eating habits/stress
LU2 Read and listen to texts relating to general health/fitness, first aid, healthy eating, unusual choices of 
food around the world and rationing
LU3 Language focus
Vocabulary related to health/fitness/injuries/parts of the body & grammar focus on comparatives and 
superlatives
LU4 Read and listen to texts relating to exercise/radical sports
LU5 Designing a leaflet for navy cadets on how to get and stay fit or basic first aid methods
Language of suggestion advice/instruction
LU6 Military ranks and shoulder insignia
LU7 Military technology
Listening/writing
LU8 War Games
Maps and terrain analysis
LU9 People we admire
Oral presentations
Presenting opinions/justifying and vocabulary relating to personal characteristics/qualities
LU10 The deepest place in the ocean
Watch video clips and note-taking on information relating to ocean layers/marine life

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1; UA7;
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- OA2 é abordada na UA1; UA6; UA7; UA8;
- OA3 é abordada na UA5;
- OA4 é abordada na UA1; UA5; UA8; UA9;
- OA5 é abordada na UA7; 
- OA6 é abordada na UA1; UA2; UA4; UA7; UA8; 
- OA7 é abordada na UA2; UA4; UA7; 
- OA8 é abordada na UA2; UA3; UA4; UA5; UA6; UA7; UA8; UA9; 
- OA9 é abordada na UA3; UA5; 
- OA10 é abordada na UA1; UA3; UA5; UA7; UA9;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1; LU7;
- LO2 is addressed in LU1; LU6; LU7; LU8;
- LO3 is addressed in LU5;
- LO4 is addressed in LU1; LU5; LU8; LU9;
- LO5 is addressed in LU7; 
- LO6 is addressed in LU1; LU2; LU4; LU7; LU8;
- LO7 is addressed in LU2; LU4; LU7; 
- LO8 is addressed in LU2; LU3; LU4; LU5; LU6; LU7; LU8; LU9; 
- LO9 is addressed in LU3; LU5; 
- LO10 is addressed in LU1; LU3; LU5; LU7; LU9;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é baseada principalmente na abordagem de aprendizagem baseada em tarefas, 
segundo o qual os alunos conseguem alcançar seus objetivos finais através da realização de 
"tarefas" (produção de textos escritos ou apresentações orais, relatórios, etc.). A entrada de idioma 
apropriado (tanto naval e geral em Inglês) e feedback sobre o desempenho é fornecida para ajudar a 
desenvolver alcance e precisão do uso da linguagem dos alunos, a palavra, a frase e nível de texto. A 
avaliação é baseada na aquisição das competências descritas no Quadro Europeu Comum (CEF) a nível 
B1, em relação aos seguintes componentes: falado e compreensão, interação e produção da linguagem 
falada e escrita. A avaliação é contínua, com base no trabalho realizado em sala de aula, bem como 
trabalhos de casa, e testes.
Avaliação:
Avaliação contínua: Inglês falado, escrita em Inglês, participação na aula, teste oral de Inglês, teste final
Exame final (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on the approach of Task-based learning (TBL): whereby learners 
achieve their final objectives through the carrying out of ‘tasks’ (producing written texts or oral 
presentations, reports, etc.). Appropriate language input (both naval and general English) and feedback on 
performance is provided to help develop learners’ range and accuracy of language use, at word, sentence 
and text level. Evaluation is based on the acquirement of the competencies outlined in the Common 
European Framework (CEF) at B1 level, in relation to the following components: spoken and written 
comprehension, interaction, and production of spoken and written language. Assessment is ongoing, 
based on work carried out in class as well as homework, and also test based.
Evaluation: 
1st round: Continuous assessment: spoken English (20%), written English (10%), class mark (20%)
Spoken English test (20%)
Final test (40%)
2nd round: final exam (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos da unidade curricular dado que o 
programa foi projetado para atender tanto os objetivos do Quadro Europeu Comum (CEF) descritores de 
idioma para o nível B1, bem como léxico e conteúdos relacionados com Inglês militar, mais 
especificamente naval.
Os temas foram escolhidos para desenvolver e expandir a linguagem dos alunos, bem como léxico relativo 
a vários aspetos do Inglês naval e da vida no mar. O programa é planeado para desenvolver precisão e 
aumentar o leque de linguagem utilizada, bem como desenvolver as quatro habilidades linguísticas: 
receptivo, ouvindo e lendo, e produtivo, falar e escrever.
Como tal, o programa irá fornecer os alunos com os conhecimentos, competências e habilidades listadas 
nos objetivos de aprendizagem (OA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The contents are consistent with the objectives of the curricular unit given that the programme was 
designed to address both the objectives of the Common European framework (CEF) language descriptors 
for level B1 as well as lexis and content relating to military English, more specifically naval English.
The themes were chosen to develop and expand learners’ general English language usage as well as lexis 
relating to various aspects of naval English and life at sea. The programme is designed to develop 
accuracy and increase the range of language used as well as develop all four language skills: receptive, 
listening and reading, and productive, speaking and writing.
As such, the programme will provide learners with the knowledge, skills and abilities listed in the learning 
objectives (LO).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
British Council Produced Materials.
Mellor-Clark, Simon & Baker de Altamirano, Yvonne. 2004. Campaign 1-English for the Military. Macmillan, 
Oxford.
Cunningham, Sarah, Eales, Francis & Moor, Peter. 2005. Cutting Edge Pre-intermediate. Longman. 
Cunningham, Sarah, Eales, Francis & Moor, Peter. 2005. Cutting Edge Intermediate. Longman.
Kay, Sue. 1998. Reward Pre-intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Bowyer, Richard. 2001. Check your Vocabulary for Military English. Bloomsbury, London.

Mapa X - Marinharia II / Seamanship II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Marinharia II / Seamanship II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Maurício Camilo (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para o objetivo do ciclo de estudos: oficial de quarto de UN's, através de:
OA1 Compreender os fatores que intervêm nas manobras dos navios e a sua aplicação na
manobra e governo dos navios;
OA2 Identificar os vários tipos de ferros e a realização da manobra de fundear e suspender;
OA3 Identificar os vários tipos de aparelhos de força e de carga e procederem ao cálculo expedito dos
mesmos;
OA4 Aplicar na prática as regras para evitar abalroamentos no mar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objective of the studies cycle: watch keeping officer on board of NU's, through:
L01 Understand the factors involved ln the maneuvers of ships and their use ln the operation of ships;
L02 identify the various types of anchors and the maneuver of anchoring and suspension;
L03 identify the various types of power equipment and cargo proceeding to expedite calculation thereof;
L04 apply in practice the international Regulations for Preventing Collisions at Sea

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em oito Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1 Ferros e amarras
UA2 Manobra de fundear e suspender
UA3 Sistemas de propulsão e governo
UA4. Atracar e largar
UAS Poleame e aparelhos de força
UA6 Cálculo de aparelhos de força
UA7 Governo e manobra de embarcações
UAB Factores intervenientes na manobra

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in nine Learning Units (LU):
LU1 Anchors and anchor chains
LU2 Maneuver of anchoring and suspend
LU3 Systems propulsion and steering
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LU4 Moor/ leave maneuver
LU5 cables and Lifting Boom
LU6 calculation Lifting Boom
LU7 Maneuvering boats
LUB Factors involved in the maneuver
LU8 factors involved in the maneuver

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
-OA1 é abordada na UA2, UA3, UA4, UA7, UAB, UA9 e UA10;
-OA2 é abordada na UA1, UA2, UA3, UA4, UA7, UAB, UA9 e UA10;
- OA3 é abordada na UA5, UA6;
-OA4 é abordada na UA1, UA2, UA3, UA4, UA7, UAB, UA9 e UA10;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
-L01 is addressed in LU2, LU3, LU4, LU7, LUB, LU9 and LU10;
-L02 is addressed in LU1, LU2, LU3, LU4, LU1, LUB, LU9 and LU10;
-L03 is addressed in LU5, LU6;
-L04 is addressed in LU1, LU2, LU3, LU4, LUT, LUB, LU9 and LU10;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são apoiadas pelos livros de texto, vídeos, modelos e transparências.
Os alunos navegarão em embarcações miúdas, e aproveitarão os embarques nos navios operacionais 
onde
aplicarão os conhecimentos adquiridos nas aulas.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e avaliação das sessões de praticas
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are supported by textbooks, videos, models and transparencies.
Students will sailing small boats and take advantage shipments in operating ships which apply the 
knowledge acquired in class.
Evaluation:
1st season: continuous assessment consists of tests and evaluation of practical sessions
2nd season: Final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida da componente pratica, irá proporcionar aos
alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application in sailing boats 
provide students with the knowledge, skills and abilities listed as learning outcomes (LO).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Admiralty Manual of Seamanship, UK Hydrographic Office, 1995.
Naval Shiphandling United States Naval Institute, 1965
Seeman's guide to the rule of the road.
Marinharia Publicações Escolares.
PMA 2 – O Navio
PMA 3 – A Manobra do navio
Arte Naval Moderna C/Alm. Rogério de Castro e Silva, Editorial de Marinha, 1973
Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar

Mapa X - Navegação I / Navigation I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Navegação I / Navigation I
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Duarte Costa Canas (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para o objetivo do ciclo de estudos: oficial de quarto de UN's, através de:
OA1 Conhecer os diversos métodos e sistemas de navegação;
OA2 Perceber as várias envolventes relacionadas com a posição à superfície da Terra;
OA3 Possuir noções elementares sobre projecções cartográficas e compreender a utilização da projecção 
de Mercator;
OA4 Conhecer e saber seleccionar e utilizar as cartas e publicações náuticas apropriadas para navegar 
numa determinada região;
OA5 Entender os conceitos fundamentais relacionados com a carteação e a estima;
OA6 Conhecer as técnicas da navegação costeira e em águas restritas, com boa visibilidade;
OA7 Compreender os conceitos fundamentais relacionados com as marés e saber utilizar as tabelas de 
marés nacionais para calcular as marés em portos principais e secundários;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objective of the studys' cycle: watchkeeping officer on board of NU's, through:
LO1 know the different methods and navigation systems
LO2 Understand the various surrounding related to position the Earth's surface;
LO3 Have elementary notions about map projections and understand the use of the Mercator projection
LO4 Be able to select and use the cards and nautical publications appropriate for navigating in a particular 
region
LO5 Understand the fundamental concepts related to dead reckoning and the estimated position; 
LO6 Knowing the techniques of coastal shipping and restricted waters with good visibility;
LO7 Understand the fundamental concepts related to the tides and to use the national tide tables to 
calculate the tides in major and minor ports

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em nove Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Introdução à navegação;
UA2. A posição à superfície da terra;
UA3. Representação da superfície terrestre;
UA4. Cartas e publicações
UA5. Sistema de balizagem marítima (aism/iala)
UA6. Navegação estimada
UA7. Navegação costeira
UA8. Navegação em águas restritas
UA9. Marés

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in nine Learning Units (LU):
LU1. Introduction to Navigation;
LU2.The position on the surface of the earth;
LU3. Representation of the earth's surface;
LU4. Charts and publications;
LU5. IALA/AISM - Maritime buoyage system;
LU6. Reckoning Navigation;
LU7. Coastal Navigation;
LU8. Navigation in restricted waters;
LU9. Tides

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1 e UA5;
- OA2 é abordada na UA1 e UA2;
- OA3 é abordada na UA1, UA2 e UA3;
- OA4 é abordada na UA1, UA2, UA3, UA4, UA5, UA6, UA7 e UA8;
- OA5 é abordada na UA1, UA6, UA7 e UA8;
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- OA6 é abordada na UA1, UA6, UA7 e UA8;
- OA7 é abordada na UA1 e na UA9;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in UA1 and UA5;
- LO2 is addressed in UA1 and UA2;
- LO3 is addressed in UA1, UA2 and UA3;
- LO4 is addressed in UA1, UA2, UA3, UA4, UA5, UA6, UA7 and UA8;
- LO5 is addressed in UA1, UA6, UA7 and UA8;
- LO6 is addressed in UA1, UA6, UA7 and UA8;
- LO7 is addressed in UA1 and UA9;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. A instrução teórica é ministrada com o recurso a slides, sendo facultado aos alunos todas as 
apresentações;
2. A instrução deverá ser orientada no sentido de transmitir aos alunos os conhecimentos necessários 
para planear e conduzir o navio em segurança, durante o trânsito em águas costeiras;
3. Deverá ser efectuada uma utilização intensiva do simulador de navegação, aproveitando todas as suas 
capacidades de simulação no que diz respeito à navegação costeira
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e avaliação das sessões de simulador de navegação e 
um trabalho individual com apresentação oral.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1. The theoretical instruction is given with the use of slides, being made available to students all 
presentations;
2. The statement should be directed to convey to students the skills to plan and conduct the ship safely 
during the transit in coastal waters;
3. Should be an intensive navigation simulator, taking advantage of all its simulation capabilities with 
regard to coastal shipping
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of tests and practical work (project) and the sessions in 
navigation simulatior.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- os testes e os trabalhos práticos abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA9;
O teste tem um maior peso na nota final devido à importância que é dada na capacidade de cada aluno 
desenvolver os seus próprios raciocínios, tendo como base os métodos ensinados na Unidade Curricular. 
No exame de 2ª época estão incluídas questões de cada UA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works addresses the learning units LU1 to LU9;
The test has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability of each student 
to develop their own reasoning, based on methods learned in component of the course. In the 2nd round 
exam are included issues of each AU.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- “Manual de Navegação”, Instituto Hidrográfico, 1989;
- “Sistema de balizagem marítima da AISM/IALA”, Instituto Hidrográfico, 2013;
- “Navegação, A Terra – As Cartas Hidrográficas, Derrotas – Navegação Estimada”, Escola Naval, 2001;
- “Navegação I, Navegação Costeira, Navegação em Águas Restritas”, Escola Naval, 2001;
- “Instruções de Navegação da Armada" (1, 2, 3, 4 e 5), Estado-Maior da Armada, 1998;
- "Publicações de Marinharia da Armada" (1, 2, 3 e 4), Estado-Maior da Armada, 1999;
- “Admiralty Manual of Navigation Vol. 1”, Her Majesty’s Stationery Office, 1987;
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- “American Practical Navigator – Bowditch”, National Imagery and Mapping Agency, 1995;
- “Dutton’s Navigation and Piloting”, U.S. Naval Institute Press, Annapolis, 1972;

Mapa X - História Naval / Naval History

6.2.1.1. Unidade curricular:
História Naval / Naval History

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Augusto António Alves Salgado (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: chefe de serviço de bordo de UN's, oficial de quarto de 
UN's, através de:
OA1 Identificar as principais características da Metodologia das Ciências Humanas;
OA2 Conhecer o Poder Naval Português no Atlântico;
OA3 Conhecer as principais características da Expansão Portuguesa e do Império no Oriente;
OA4 Conhecer as evoluções e atividades da Marinha Portuguesa durante os séculos XVIII e XIX;
OA5 Caracterizar as evoluções e atividades da Marinha Portuguesa no século XX.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objective of the studys' cycle: department, and service manager on board of NU's, 
watchkeeping officer on board of NU's, through:
LO1 Identify the principle characteristics of the Human Sciences Methodologies;
LO2 To know the Portuguese Sea Power in the Atlantic;
LO3 To know the principal characteristics of the Portuguese Expansion and Far-East Empire;
LO4 To know evolution and activities of the Portuguese Navy in the XVIII and XIX centuries;
LO5 To Characterize the evolution and activities of the Portuguese Navy in the XX century.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em quatro Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0. Conceitos de Ciências Humanas 
UA1. Conceitos de Expansão no Atlântico
UA2. Conceitos de domínio no Oriente
UA3. Conceitos de uma pequena Potência Marítima

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in four Learning Units (LU):
LU0. Social Sciences concepts 
LU1. Atlantic expansion concepts
LU2. Far-East naval Power concepts
LU3. Small Navy Sea Power concepts.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA0;
- OA2 é abordada na UA1;
- OA3 é abordada na UA2;
- OA4 e 5 são abordadas na UA3.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU0;
- LO2 is addressed in LU1;
- LO4 is addressed in LU2;
- LO5 is addressed in LU3.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A leccionação desta unidade curricular assenta em aulas teóricas apoiadas em elementos iconográficos e 
análise de textos.
Avaliação:
1ª época: dois testes, onde serão avaliadas as competências de análise e síntese, para além da 
comunicação de conclusões, conhecimento e raciocínios.
2ª época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching of this course is based on theoretical classes, supported by iconographic elements and 
analysis of contemporary texts.
Evaluation:
1st round: one in-class test and one group paper.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos da unidade curricular dado que o 
programa foi concebido para abordar os conceitos gerais da História Naval de Portugal, com base nos 
conceitos específicos das Ciências Humanas. A partir desses princípios e conceitos genéricos, é 
efectuada uma análise da evolução e da aplicação desses conceitos e princípios no âmbito da História 
Naval portuguesa. Os temas foram selecionados para mostrar a evolução da História Naval de Portugal, 
através de alusões às principais questões e desafios que são colocadas aos investigadores nesta área. 
Para os Objectivos de Aprendizagem (AO) dos diferentes Ciclos de Estudos das várias classes, concorrem 
os seguintes conhecimentos, habilidades e competências de:
* Marinha:
- Comando no Mar (OA1 a OA5);
- Chefe de serviço a bordo de UN (OA1 a OA5);
* Engenheiros Navais:
- Oficial de Quarto à Ponte (OA2 a OA5);
- Chefe de serviço a bordo de UN (OA1 a OA5).
* Fuzileiros:
- Política Externa (OA2 a OA5);

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents are consistent with the objectives of the curricular unit given that the program was designed 
to address the general concepts of Portuguese Naval History, based on the specific concepts of Social 
Sciences. From these general principles and concepts, their evolution and applicability on the European 
History is studied. The themes were selected to show the evolution of the Portuguese Naval History, 
through allusions to major issues and challenges that are posed to the researchers in this area. They will 
also provide students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
The Seamanship Branch needs the following knowledge, skills and abilities for the LO:
- Command at Sea (LO1 to LO5)
- Chefe de Serviço on board naval unit (LO1 to LO5)
The Naval Engineers branch needs the following knowledge, skills and abilities for the LO:
- Officer of the Watch (LO1 to LO5)
- Chefe de Serviço on board naval unit (LO1 to LO5)
The Marines branch needs the following knowledge, skills and abilities for the LO:
- Foreign Policy (LO1 to LO5);

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
GLETE, Jan, Navies and Nations, 2 vols, Stockholm, 1993.
DOMINGUES, Francisco Contente, Os Navios do Mar Oceano, Lisboa, 2004.
Thomaz, Luis Filipe, De Ceuta a Timor, Lisboa, Difel, 1994.
MATOS, Luís Jorge Rodrigues Semedo de, «Alguns Aspectos da Política Atlântica Ibérica no Final do 
Século XVI e Princípios do Século XVII», X Colóquio de História Militar, Brasil e Portugal, História das 
Relações Militares – Actas, Lisboa, Comissão Portuguesa de História Militar, 2000, pp.265-282.
TELO, António José, coord., Homens, doutrinas e organização (1824-1974), tomo I, Lisboa, Academia de 
Marinha, 1999.

Mapa X - Análise Matemática III / Mathematical Analysis III

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Matemática III / Mathematical Analysis III
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Filomena Alves Teodoro (7h/semana; 7h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Miguel Gaspar Merca (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através dos 
seguintes OA's da UC:
OA1- Aprender o conceito de integração à Riemmnan em Rn (em particular em R2 e R3). Propriedades, 
mudanças de variável e interpretação física. Principais teoremas. Aplicações relevantes.
OA2- Aprender o conceito de integração em variedades nomeadamente em linhas e em superfícies; 
propriedades, mudanças de variável e interpretação física. Principais teoremas Stokes e Green; aplicações 
relevantes.
OA3- Aprender o conceito de equação diferencial. Técnicas de resolução de equações diferenciais 
ordinárias e respetivas aplicações reais relevantes nas diversas áreas do conhecimento (química, física, 
engª mecânica, engª eletrotécnica, ciências sociais, etc).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1- Learn the concept of Riemman integration in Rn (particularly R2 and R3), properties, variable 
substitutions and relevant applications.
LO2- - Learn the concept of integration in manifolds, particularly in lines and surfaces; properties, variable 
changes and physical interpretation; main theorems-Gauss, Stokes and Green, relevant applications.
LO3- Learn the concept of differential equation; techniques to solve ordinary differential equations; real 
applications relevant in various areas of knowledge (chemistry, physics, mechanical eng., electrical eng., 
social sciences, etc).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em três Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1- Integração à Riemmnan em Rn (em particular em R2 e R3). Propriedades, mudanças de variável e 
interpretação física. Principais teoremas. Aplicações relevantes.
UA2- Integração em variedades, nomeadamente em linhas e em superfícies; propriedades, mudanças de 
variável e interpretação física. Principais teoremas de Gauss, Stokes e Green; aplicações relevantes.
UA3- Equações diferenciais. Técnicas de resolução de equações diferenciais ordinárias (EDOs) e de 
sistemas de EDOs e respetivas aplicações reais relevantes nas diversas áreas do conhecimento.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in five Learning Units (LU):
LU1- Riemman integration in Rn (particularly R2 and R3). Properties. Variable substitutions. Relevant 
applications.
LU2- Integration in manifolds, particularly in lines and surfaces. Properties. Physical interpretation. Main 
theorems-Gauss, Stokes and Green. Relevant applications.
LU3- Differential equations. Techniques to solve ordinary differential equations (ODEs) and systems of 
ODEs. Real applications relevant in various areas of knowledge

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é assegurado em UA1.
-OA2 é assegurado em UA2.
-OA3 é assegurado em UA3.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1.
- LO2 is addressed in LU2.
- LO3 is addressed in LU3.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aplica-se uma metodologia participativa que contempla o enquadramento teórico e a aplicação prática.
Ensino expositivo baseado em aulas teóricas (conceptualização) e em aulas práticas (conceptualização, 
manipulação e aplicação). Nas aulas teóricas são apresentados, discutidos e exemplificados os conteúdos 
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programáticos. Nas aulas práticas são propostos exercícios e problemas para consolidar e aplicar os 
conteúdos programáticos ensinados nas aulas teóricas, são igualmente propostos para contexto não 
presencial.
A avaliação divide-se em contínua e por exames. A avaliação contínua é realizada com testes individuais e 
trabalhos de grupo para os alunos realizarem fora das aulas de forma autónoma.
Avaliação contínua:
-Avaliação contínua com dois testes e quatro trabalhos práticos em grupos de 3/4 elementos.
Avaliação por exames (no caso de insucesso na avaliação contínua):
-1ª Época: exame final (100%)
-2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Participatory methodology that considers the theoretical issues and the instrumental aspect of practical 
application..
Expository teaching based on lectures (conceptualization) and practical classes (conceptualization, 
handling and application). In the lectures are presented, discussed and exemplified the syllabus. In 
practical classes are proposed exercises and problems to further develop and implement the syllabus 
taught in the lectures.
A set of exercises and problems to be completed independently in extra-classroom context are also 
proposed.
Continuous assessment:
- Continuous assessment based in two tests and four practical works in teams of 3 or 4 individuals.
Final exams for assessment (in the case of failure on continuous assessment):
-First round (100%).
-Second round (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias utilizadas no contexto das aulas Teóricas e Práticas, tendo como fio condutor os 
objectivos da aprendizagem e os correspondentes conteúdos proigramáticos, assentam no método 
expositivo (Steven G. Krantz – Como Ensinar Matemática, SPM, 2003) e na passagem do aluno pelas 3 
(três) componentes do ensino da matemática (Elon Lages Lima – O Ensino da Matemática, Gradiva-SPM, 
2004): A conceptualização, a manipulação e a aplicação. 
Em particular, aplica-se uma metodologia participativa que comtempla o enquadramento teórico e a 
aplicação prática.
A realização de testes e trabalhos de grupo pretende que os alunos mantenham um ritmo de estudo e 
trabalho regular. A realização de trabalhos de grupo está direcionado para uma aprendizagem de carácter 
mais aplicado.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies used in the context of theoretical and practical classes, following the learning 
objectives and the corresponding syllabus, are based on the expositive (lecture) method (Steven G. Krantz 
- How to Teach Mathematics, SPM, 2003) and the passage of the student by 3 (three) mathematics teaching 
components (Elon Lages Lima - The Teaching of Mathematics, Gradiva-SPM, 2004): conceptualization, 
handling and application.
It is applied a participatory methodology that considers the theoretical issues and the instrumental aspect 
of practical application.. Continuous assessment with individual tests and group work and by realization of 
exams.
The realization of written tests aims that students maintain a regular study and work, and is aimed at 
learning theoretical concepts. 
The achievement of group work allows them to research topics of their interest and is directed to a more 
applied nature of learning.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Larson, Hostetler, Edwards, Calculus International Edition 10e, Cengage, 2014.
- Apontamentos modulares da Unidade Curricular disponibilizados no SIGA. 
- Larson, Hostetler, Edwards, Cálculo - Volume I- 8ª edição, McGraw Hill, 2006.
- Anton, Bivens, Davis, Calculus , J. Wiley 2002.
- Pires, Cálculo Diferencial e Integral em Rn. 2ª edição, ISTPress, 2014
- Campos Ferreira, Introdução à Análise em Rn, DMat-IST, 2003.
- Marsden, Tromba , Vector Calculus, Freeman, 2003.
- Apostol, Calculus, Vol.II, , J. Wiley, 1976.
- Pires, Exercícios de Cálculo Integral em Rn. , ISTPress, 2007.
- Exercícios de Análise Matemática I e II, Dep. Matemática IST, ISTPress 2003.
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Mapa X - Análise Numérica / Numerical Analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Numérica / Numerical Analysis

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Ângelo Pereira Bento Moreira (6h/semana; 6h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através dos 
seguintes OA's da UC:
OA1-Aprender a tecnologia de representação numérica de números nos computadores e as respectivas 
especificidades, limitações e erros.
OA2-Aprender as principais técnicas de interpolação polinomial.
OA3-Aprender as principais técnicas de Integração numérica.
OA4-Aprender as principais técnicas de ajuste de curvas.
OA5-Aprender as principais técnicas de resolução de equações não-lineares.
OA6-Aprender as principais técnicas de resolução de sistemas de equações lineares.
OA7-Aprender as principais técnicas de resolução numérica de equações diferenciais ordinárias-
problemas de valor inicial.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1- Learning the numerical representation of numbers on computers and their specificities, limitations 
and errors.
LO2 Learning the main polynomial interpolation techniques.
LO3- Learn the key techniques of numerical integration.
LO4- Learning the main curve fitting techniques.
LO5- Learn the key techniques of solving nonlinear equations.
LO6-Learn the main techniques for solving systems of linear equations.
LO7-. Learning the main numerical resolution techniques of common ordinary differential equations- initial 
value problems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em sete Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1-Representação de números e erros.
UA2-Interpolação polinomial.
UA3-Integração numérica.
UA4-Ajuste de curvas.
UA5-Equações não-lineares.
UA6-Sistemas de equações lineares.
UA7-Equações diferenciais ordinárias-problemas de valor inicial

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in seven Learning Units (LU):
LU1- Numerical representation of numbers and numerical errors.
LU2- Polynomial interpolation.
LU3- Numerical integration.
LU4- Curve fitting.
LU5- Nonlinear equations.
LU6- Systems of linear equations.
LU7- Ordinary differential equations- initial value problems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é assegurado em UA1.
-OA2 é assegurado em UA2.
-OA3 é assegurado em UA3.
-OA4 é assegurado em UA4.
-OA5 é assegurado em UA5.
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-OA6 é assegurada em UA6.
-OA7 é assegurado em UA7.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1.
- LO2 is addressed in LU2.
- LO3 is addressed in LU3.
- LO4 is addressed in LU4.
- LO5 is addressed in LU5.
- LO6 is addressed in LU6.
-LO7 is addressed in LU7.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino expositivo baseado em aulas teóricas (conceptualização) e em aulas práticas (conceptualização, 
manipulação e aplicação). Nas aulas teóricas são apresentados, discutidos e exemplificados os conteúdos 
programáticos. Nas aulas práticas são propostos exercícios e problemas para consolidar e aplicar os 
conteúdos programáticos ensinados nas aulas teóricas.
São igualmente propostos exercícios e problemas para os alunos realizarem autonomanente fora das 
aulas.
Avaliação contínua:
-Avaliação contínua composta por 2 (dois) testes e 1 (um) trabalho computacional em MATLAB.
Avaliação por exames (no caso de insucesso na avaliação contínua):
-1ª Época: exame final (100%)
-2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository teaching based on lectures (conceptualization) and practical classes (conceptualization, 
handling and application). In the lectures are presented, discussed and exemplified the syllabus. In 
practical classes are proposed exercises and problems to further develop and implement the syllabus 
taught in the lectures.
A set of exercises and problems to be completed independently in extra-classroom context are also 
proposed.
Continuous assessment:
- Continuous assessment based in 2 (two) tests and 1 (one) computational work in MATLAB.
Final exams for assessment (in the case of failure on continuous assessment):
-First round (100%).
-Second round (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias utilizadas no contexto das aulas Teóricas e Práticas, tendo como fio condutor os 
objectivos da aprendizagem e os correspondentes conteúdos proigramáticos, assentam no método 
expositivo (Steven G. Krantz – Como Ensinar Matemática, SPM, 2003) e na passagem do aluno pelas 3 
(três) componentes do ensino da matemática (Elon Lages Lima – O Ensino da Matemática, Gradiva-SPM, 
2004): A conceptualização, a manipulação e a aplicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies used in the context of theoretical and practical classes, following the learning 
objectives and the corresponding syllabus, are based on the expositive (lecture) method (Steven G. Krantz 
- How to Teach Mathematics, SPM, 2003) and the passage of the student by 3 (three) mathematics teaching 
components (Elon Lages Lima - The Teaching of Mathematics, Gradiva-SPM, 2004): conceptualization, 
handling and application.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Heitor Pina, Métodos Numéricos, Livraria Escolar Editora, 1ª edição, 2010.
- Gerald/Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison-Wesley, 1999.
- Kharab, A./Guenther, R.B, An Introduction to Numerical Methods-A Matlab Approach, Chapman & Hall, 
2001.
- Press / Teukolsky /Vetterling, Numerical Recipes. The Art of Scientific Computing, 3rd Edition, Cambridge 
University Press, 1992.

Mapa X - Mecânica Física / Newtonian Mechanics
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica Física / Newtonian Mechanics

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Alexandre Pousão da Costa Gatta (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através dos 
seguintes OA's da UC:
OA1 Compreender a importância da utilização de um sistema coerente e consistente de unidades;
OA2 Dominar os conceitos da cinemática;
OA3 Compreender as Leis de Newton da dinâmica;
OA4 Dominar os conceitos de Trabalho Mecânico, Energia Cinética, Energia Potencial e Energia Mecânica
OA5 Compreender os conceitos de centro de massa, momento linear, momento angular, momento de 
inércia e momento de uma força;;
OA6 Analisar e resolver problemas físicos relativos ao movimento de massas pontuais, corpos sólidos e 
corpos rígidos utilizando as Leis de Newton e os princípios de conservação associados em conjunto com 
as ferramentas matemáticas da Geometria, Álgebra e Cálculo diferencial e integral.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1 To understand the importance of using a coherent and consistent system of units;
LO2 To master the concepts of kinematics;
LO3 To understand Newton’s Laws of Dynamics;
LO4 To master the concepts of Mechanical work, Kinetic energy, Potencial energy and Mechanical energy;
LO5 To understand the concepts of Center of mass, Linear momentum, Angular momentum, Moment of 
inertia and Moment of a force;
LO6 To analyze and solve physics problems related with the movement of point masses, solid and rigid 
bodies using Newton’s Laws and the related conservation principles, together with the tools of Geometry, 
Algebra and Differential and Integral Calculus.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em seis Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Dimensões e Sistemas de Unidades
UA2. Cinemática
UA3. Dinâmica (Leis de Newton)
UA4. Trabalho e Energia
UA5. Sistemas de Partículas
UA6. Dinâmica do Corpo Rígido

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized into six Learning Units (LU):
LU1. Physical Dimensions and Systems of Units
LU2. Kinematics
LU3. Dynamics (Newton’s Laws)
LU4. Mechanical Work and Energy
LU5. Systems of Particles
LU6. Rigid Body Dynamics

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1 a UA6;
- OA2 é abordada na UA2 a UA6;
- OA3 é abordada na UA3 a UA6;
- OA4 é abordada na UA4 a UA6;
- OA5 é abordada na UA5 a UA6;
- OA6 é abordada na UA1 a UA6.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LA1 to LA6;
- LO2 is addressed in LA2 to LA6;
- LO3 is addressed in LA3 to LA6;
- LO4 is addressed in LA4 to LA6;
- LO5 is addressed in LA5 to LA6;
- LO6 is addressed in LA1 to LA6.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade Curricular baseia-se em sessões teóricas e teórico-práticas que incluem a exposição e 
discussão de conceitos, metodologias e aplicações e a resolução de problemas.
Uma parte do trabalho exigido é realizado de forma autónoma no contexto extra-aula.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por dois testes ou exame final.
2ª Época: exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based on theoretical and problem solving lectures that cover the presentation and 
discussion of concepts, methodologies and applications and problem solving.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of two written tests or final exam.
2nd round: final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, através da resolução de problemas sobre as 
unidades de aprendizagem (UA) enumeradas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, by means of solving problems covering the listed 
learning units (LU).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Frederico Carvalho Dias, “Introdução à Física”, 2014/2015 [Lecture Notes]
- Alonso & Finn, “Física” (Addison-Wesley)
- Fishbane, Gasiorowicz, Thornton, “Physics for Scientists and Engineers” (Prentice Hall)
- M. Mansfield, C. O´Sullivan, “Understanding Physics” (Wiley)
- Feynman, Leighton, Sands, “The Feynman Lectures on Physics – Volume 1” (Addison Wesley)

Mapa X - Ingles III / English III

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ingles III / English III

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pamela Tierney (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

OA1 Aprender a organizar e guardar a linguagem para se tornar um aluno mais autónomo.
OA2 Compreender textos com linguagem de relacionada com trabalho.
OA3 Descrever experiências e eventos, bem como expor brevemente razões e explicações de opiniões e 
planos, conectando expressões de forma simples.
OA4 Narrar uma história ou anedota e descrever seus / suas próprias reacções.
OA5 Comunicar com confiança na rotina familiar e questões não rotineiras relacionadas com o seu campo 
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de interesse profissional.
OA6 Entender informações técnicas simples sobre equipamentos.
OA7 Reunir informações de textos digitalizados.
OA8 Ter uma gama suficiente de vocabulário para se expressar claramente na maioria dos temas relativos 
da sua vida pessoal e profissional quotidiana.
OA9 Ter um bom controle de vocabulário elementar
OA10 Comunicar com precisão razoável em contextos conhecidos usando estruturas gramaticais básicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 Participate in conversation on topics of familiar/personal interest related to everyday life and give 
reasons and explanations for opinions
LO2 Narrate a story and describe own reactions
LO3 Communicate with some confidence and give opinions on matters related to personal 
interests/professional field
LO4 Write cohesive texts which pass on routine factual information and state reasons for actions
LO5 Understand the main points and identify both general messages and specific details of standard input 
related to personal/professional interests/leisure
LO6 Understand simple technical information about everyday equipment
LO7 Read straightforward factual texts on subjects related to his field of interest
LO8 Scan texts to pick out and gather information
LO9 Have an understanding and ability to accurately use a range of vocabulary to express him clearly on 
most topics relating to everyday life
LO10 Communicate with reasonable accuracy in familiar contexts using basic grammatical structure

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em 12 Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0. Delinear um plano de estudo - métodos de organização da aprendizagem.
UA1. Revisão geral da gramática
UA2. Discutir rotinas diárias na vida civil e militar.
UA3. Hobbies & Hábitos - entrevistando pares e revisão das formas de pergunta.
UA4. Ler sobre invenções militares: aviões, veículos e navios de guerra.
UA5. Navio para principiantes - partes de decks.
UA6. A vida num submarino: leitura e escuta, léxico relativas a partes de submarinos.
UA7. Descrever e definir objectos que você não sabe o nome de.
UA8. Descrever as pessoas e as qualidades de amizade. 

6.2.1.5. Syllabus:
LU0 General grammar review
LU1 Aircraft carriers
Read about the history of aircraft carriers/discuss the future of aircraft carriers and the Navy
LU2 Vocabulary focus related to sections of ships/carriers
LU3 Read information relating to specifications and dimensions of carriers
LU4 Anatomy of aircraft carriers
How carriers work and are managed
LU5 Life on board
Defining objects 
Talking about problems
Roles
Duties
Grammar focus
Future tenses
Predictions
Modal verbs
LU6 Reading about the future of the Royal Navy
Research related to Royal Navy missions
Writing – create public information leaflets about your own navy/its missions
LU7 Sports quiz
Vocabulary related to different sports and equipment
LU8 Discussion about sports you enjoy & would like to try
Unusual sports around the world. Read about great sports people
LU9 Reading and discussion related to money and sports
LU10 Talk/Write about great sporting moments
Grammar focus: 
future tenses
predictions
modal verbs
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA5; UA8; UA9; UA10;
- OA2 é abordada na UA10;
- OA3 é abordada na UA1; UA5; UA6; UA8;
- OA4 é abordada na UA6; UA10;
- OA5 é abordada na UA1; UA4; UA6; UA8; UA9;
- OA6 é abordada na UA2; UA3; UA4;
- OA7 é abordada na UA1; UA5;
- OA8 é abordada na UA2; UA3; UA4; UA6; UA7; UA9;
- OA9 é abordada na UAU1; UA2; UA3; UA4; UA5; UA6; UA7; UA2; UA8; UA9; UA10; 
- OA10 é abordada na UA1; UA5; UA6; UA8; UA9; UA10;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU5; LU8; LU9; LU10;
- LO2 is addressed in LU10; 
- LO3 is addressed in LU1; LU5; LU6; LU8; 
- LO4 is addressed in LU6; LU10;
- LO5 is addressed in LU1; LU4; LU6; LU8; LU9;
- LO6 is addressed in LU2; LU3; LU4;
- LO7 is addressed in LU1; LU5; 
- LO8 is addressed in LU2; LU3; LU4; LU6; LU7; LU9;
- LO9 is addressed in LU1; LU2; LU3; LU4; LU5; LU6; LU7; LU2; LU8; LU9; LU10; 
- LO10 is addressed in LU1; LU5; LU6; LU8; LU9; LU10;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é baseada principalmente na abordagem de aprendizagem em tarefas, segundo a 
qual, os alunos conseguem alcançar os seus objectivos finais através da realização de "tarefas" (produção 
de textos escritos ou apresentações orais, relatórios, etc.). A entrada de idioma apropriado (tanto naval e 
geral em Inglês) e a resposta sobre o desempenho é fornecida para ajudar a desenvolver e alcançar a 
precisão do uso da linguagem dos alunos, a palavra, a frase e o nível de texto. A avaliação é baseada na 
aquisição das competências descritas no Quadro Europeu Comum (CEF) a nível B1, em relação aos 
seguintes componentes: falado e compreensão, interacção e produção da linguagem falada e escrita. A 
avaliação é contínua, com base no trabalho realizado em sala de aula, bem como trabalhos de casa, e 
também teste baseado.
Avaliação:
Avaliação contínua: Inglês falado, escrito Inglês, participação na aula, teste oral de Inglês, o teste final.
Exame final (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on the approach of Task-based learning (TBL): whereby learners 
achieve their final objectives through the carrying out of ‘tasks’ (producing written texts or oral 
presentations, reports, etc.). Appropriate language input (both naval and general English) and feedback on 
performance is provided to help develop learners’ range and accuracy of language use, at word, sentence 
and text level. Evaluation is based on the acquirement of the competencies outlined in the Common 
European Framework (CEF) at B1 level, in relation to the following components: spoken and written 
comprehension, interaction, and production of spoken and written language. Assessment is ongoing, 
based on work carried out in class as well as homework, and also test based.
Evaluation: 
1st round: Continuous assessment: spoken English (20%), written English (10%), class mark (20%)
Spoken English test (20%)
Final test (40%)
2nd round: final exam (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos são consistentes com os objectivos da unidade curricular, dado que o programa foi 
planeado para atender tanto os objectivos do Quadro Europeu Comum (CEF) para o nível B1, bem como 
léxico e conteúdos relacionados com Inglês militar, mais especificamente Inglês naval.
Os temas foram escolhidos para desenvolver e expandir a linguagem dos alunos no uso do Inglês geral, 
bem como léxico relativos a vários aspectos do Inglês naval e da vida no mar. O programa é planeado para 
desenvolver precisão e aumentar o leque de linguagem utilizada, bem como desenvolver as quatro 
habilidades linguísticas: receptivo, ouvindo e lendo, e produtivo, falar e escrever.
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Como tal, o programa irá fornecer os alunos com os conhecimentos, competências e habilidades listadas 
nos objectivos de aprendizagem (OA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents are consistent with the objectives of the curricular unit given that the programme was 
designed to address both the objectives of the Common European framework (CEF) language descriptors 
for level B1 as well as lexis and content relating to military English, more specifically naval English.
The themes were chosen to develop and expand learners’ general English language usage as well as lexis 
relating to various aspects of naval English and life at sea. The programme is designed to develop 
accuracy and increase the range of language used as well as develop all four language skills: receptive, 
listening and reading, and productive, speaking and writing.
As such, the programme will provide learners with the knowledge, skills and abilities listed in the learning 
objectives (LO).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
British Council Produced Materials.
Mellor-Clark, Simon & Baker de Altamirano, Yvonne. 2005. Campaign 2-English for the Military. Macmillan, 
Oxford.
Cunningham, Sarah, Eales, Francis & Moor, Peter. 2005. Cutting Edge Intermediate. Longman.
Kay, Sue. 1998. Reward Pre-intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Greenall, Simon. 1995. Reward Intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Bowyer, Richard. 2001. Check your Vocabulary for Military English. Bloomsbury, London.

Mapa X - Navegação II / Navigation II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Navegação II / Navigation II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Francisco Franco Facada (8h/semana; 8h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para o objetivo do ciclo de estudos: oficial de quarto de UN's, através dos OA's da UC:
OA1 Conhecer as responsabilidades do Oficial de Quarto à Ponte no que diz respeito à condução e 
segurança da navegação;
OA2 Conhecer e saber aplicar o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar (RIEAM);
OA3 Executar os cálculos acessórios ao registo e procedimento do Diário de Navegação;
OA4 Compreender os princípios de propagação de ondas electromagnéticas;
OA5 Possuir os conhecimentos básicos para a operação do Radar;
OA6 Interpretar a informação meteorológica recebida a bordo e analisar e registar as condições 
meteorológicas verificadas;
OA7 Resolver problemas de cinemática e anti-colisão;
OA8 Possuir noções básicas sobre os sistemas GPS, DGPS, ECDIS e AIS

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objective of the studys' cycle: watchkeeping officer on board of NU's, through the CU 
LO's:
LO1. To Know the responsabilities of the Officer on watch on the bridge with respect of conducting the 
navigation and safety.
LO2. To know and be able to apply The International Regulation for preventing collision at sea
LO3. To execute the necessary computarions for the registration and fulfill of the nautical diary
LO4. To understand the principles of electromagnetic waves propagation
LO5. To acquire the knowledge of the Radar basic operation 
LO6. To be able to interpret and understand the meteo data received aaboard, analyse and register the 
meteo conditions
LO7. To solve anti-collision kinematic problems
LO8. To acquire basic notions about the operating principles of GPS, DGPS, ECDIS and AIS

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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UA1. Responsabilidade do Oficial de Quarto à Ponte(OQP) na condução e segurança da navegação, O 
Livro de Ordens do Comandante, O Diário de Navegação e o Caderno de apontamentos do OQP;
UA2. Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar;
UA3. Cálculo do Oficial de Quarto à Ponte: Determinação do Erro da Giro bússola e Determinação do vento 
verdadeiro;
UA4. Propagação de ondas Eletromagnéticas
UA5. O Radar e a sua utilização na navegação: Problemas de cinemática e anti-colisão;
UA6. Meteorologia Náutica;
UA7. Princípios de funcionamento dos Sistemas GPS, DGPS, ECDIS e AIS.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in eight Learning Units (LU):
LU1. Responsabilities of the officer on watch in the control and safety of navigation; Captain’s orders 
Book; Navigation diary and Officer on watch notebook
LU2.International Regulations for preventing collisions at sea
LU3.Accessory computaions : compass deviation ; True wind 
LU4.Propagation of electromagnetic waves 
LU5.The use of the radar in navigation; Anti-collision kinematic problems 
LU6.Meteorology at sea 
LU7.Basic principles of GPS, DGPS, ECDIS and AIS

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada em UA1 e UA2;
- OA2 é abordada em UA2;
- OA3 é abordada em UA1 e UA3;
- OA4 é abordada em UA4;
- OA5 é abordada em UA5;
- OA6 é abordada em UA1, UA3 e UA6;
- OA7 é abordada em UA2 e UA5;
- OA8 é abordada em UA7

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1 and LU2;
- LO2 is addressed in LU2;
- LO3 is addressed in LU1 and LU3;
- LO4 is addressed in LU4;
- LO5 is addressed in LU5;
- LO6 is addressed in LU1, LU3 and LU6;
- LO7 is addressed in LU2 and LU5;
- LO8 is addressed in LU7

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se em aulas teóricas que são complementadas com as aulas práticas para a 
realização de exercícios e prática no simulador de navegação.
Durante o período lectivo os alunos realizam vários embarques em navios de tipologia diferenciados no 
decurso dos quais aplicam os conhecimentos adquiridos em ambiente de sala de aula.

Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por dois testes escritos.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based on theoretical lessons that are complemented with practical lessons to to 
practice computation exercises and the use of navigation simulator. During the lecture period the students 
are involved in several cruises aboard different types of ships during which they apply the acquired 
knowledge in the classroom.

Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of two writing tests.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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Nas aulas teóricas os alunos tomam conhecimento dos conceitos principais e normativos necessários ao 
cabal cumprimento das funções de Oficial de Quarto à Ponte. Nas aulas práticas exercitam a sua 
competência na resolução de problemas de ordem prática. No decurso dos embarques essas 
competências são testadas em ambiente real.
A avaliação proposta permite avaliar os elementos tendo em consideração que os testes abordam as 
unidades de aprendizagem UA1 a UA7. Visto que a unidade curricular decorre em pleno ambiente 
presencial, avaliação objectiva proporcionada pelos testes é complementada com a avaliação contínua na 
sala de aula.
O exame final constitui uma última oportunidade para o aluno demonstrar os seus conhecimentos na 
globalidade de matérias pois cobre todas as unidades de aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the classroom the students get acquaitance of the concepts. Principles and rules necessary to fulfill the 
mission of the Officer on watch on the bridge. During the practical sessions they exercise the problems 
solving. When aboard for the cruises they practice their skills and are evaluated according.
The tests systems adopted allows a proper evaluation of the listed LO’s considering that they address to 
all LU’s. Because the curricular unit is given in the classroom, the tests result are complemented with a 
personal continuous assessment. The final exam is a last chance for the student to show his knowledge 
about the global syllabus covering all the LU’s

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- “Manual de Navegação”, Instituto Hidrográfico, 1989;
- “Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar”, Instituto Hidrográfico, 2007 
- “O Radar e a sua Utilização na Navegação”, Escola Naval, 1990 
- “Manual do GPS e DGPS”, Escola Naval, 2007 
- “Admiralty Manual of Navigation Vol. 1”, Her Majesty’s Stationery Office, 1987 
- “Radar Navigation Manual – Pub. 1310”, Defence Mapping Agency Hydrographic / Topographic Centre, 
1979 
- “American Practical Navigator – Bowditch”, National Imagery and Mapping Agency, 1995 
- “Dutton’s Navigation and Piloting”, U.S. Naval Institute Press, Annapolis, 1972

Mapa X - Comunicações I / Communications I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Comunicações I / Communications I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Jorge Ribeiro Correia (1h/semana; 1h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
José Manuel Varela Mendes (1h/semana; 1h/week)

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para o objetivo do ciclo de estudos: oficial de quarto à ponte de UN's, através de dos OA's da 
UC:
OA1 Compreender e transformar as leis fundamentais da física para aplicação às Comunicações Militares; 
OA2 Identificar e salvaguardar documentos classificados;
OA3 Redigir mensagens;
OA4 Conhecer os sistemas de comunicações da Armada; 
OA5 Operar um circuito administrativo em radiotelefonia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objective of the studies' cycle: bridge watchkeeping officer on board of NU's, through the 
CU LO's:
LO1 Physics principles applied to military communications;
LO2 Management of classified documentation; 
LO3 Message preparation;
LO4 Types of Maritime Information Systems;
LO5 Radiotelephone procedure.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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A unidade curricular está organizada em nove Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0. Introdução ao estudo das comunicações
UA1. Meios de comunicações
UA2. Publicações
UA3. Distintivos Navais
UA4. Mensagens 
UA5. MMHS
UA6. Segurança militar e criptográfica
UA7. Código Internacional de Sinais
UA8. Procedimento Radiotelefónico

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in nine Learning Units (LU):
LU0. Basic communications principles 
LU1. Types of Communications Systems
LU2. NATO and National Publications
LU3. Maritime Signals
LU4. Messages standards
LU5. Messaging Maritime Handling System
LU6. Information Security
LU7. International Communications Code
LU8. Radiotelephone Procedure

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA0 e UA1;
- OA2 é abordada na UA2 e UA6; 
- OA3 é abordada na UA3, UA4, UA5 e UA7; 
- OA4 é abordada na UA0, UA1 e UA3; 
- OA5 é abordada na UA3 e UA8.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU0 e LU1;
- LO2 is addressed in LU2 and LU6; 
- LO3 is addressed in LU3, LU4, LU5 and LU7; 
- LO4 is addressed in LU0, LU1 and LU3 ; 
- LO5 is addressed in LU3 and LU8.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição das matérias que constituem os diferentes assuntos é constantemente apoiada nas 
publicações Nacionais e NATO pertinentes.
Sempre que possível, será distribuída a cada aluno a publicação correspondente à matéria de ensino, 
sendo-lhe chamada a atenção para as disposições que tratam o assunto versado, de modo a que o aluno 
se habitue a fundamentar as afirmações doutrinárias e adquira à vontade no manuseamento das 
publicações.
Avaliação:
Avaliação continua composta por duas repetições escritas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on NATO and National military publications.
Whenever possible the students learn by managing NATO and National military publications. The practice 
sessions assure the students are geared to provide answers based on doctrinal documentation.
Evaluation:
Continuous assessment consists of two written evaluations.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar aos alunos os 
conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- Os testes abordam as unidades de aprendizagem UA0 a UA8;

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The presentation of theoretical concepts, followed by application exercises will provide students with the 
knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests addresses the learning units LU0 to LU8;

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
NATO and National publications

Mapa X - Termodinâmica Aplicada I / Applied Thermodynamics I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Termodinâmica Aplicada I / Applied Thermodynamics I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helder Joaquim do Carmo Limpinho (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Propulsão e Energia, através dos seguintes OA's da 
UC:
OA1 Identificar os conceitos básicos inerentes aos sistemas termodinâmicos e aos respetivos processos 
de 
transformação de energia;
OA2 Identificar os conceitos básicos da Termodinâmica;
OA3 Identificar os processos de mudança de fase;
OA4 Conhecer os mecanismos das transformações termodinâmicas e saber aplicá los aos sistemas 
abertos e 
fechados;
OA5 Identificar os princípios e leis da Termodinâmica;
OA6 Maximizar o aproveitamento da energia disponível.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1 Identify the basic concepts inherent thermodynamic systems and their energy transformation 
processes;
LO2 Identify the basic concepts of Thermodynamics;
LO3 To identify the phase change process;
LO4 Know the mechanisms of thermodynamic transformations and how to apply them to open and closed 
systems;
LO5 Identify the principles and laws of thermodynamics;
LO6 Maximize the use of available energy.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em sete Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Conceitos básicos de termodinâmica
UA2. Propriedades das substâncias puras
UA3. 1ª Lei da termodinâmica: Sistemas fechados
UA4. 1ª Lei da termodinâmica: Sistemas abertos
UA5. 2ª Lei da termodinâmica
UA6. Entropia
UA7. Exergia

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in seven Learning Units (LU):
LU1. Basic concepts of thermodynamics
LU2. Properties of pure substances
LU3. The first law of thermodynamics: Closed systems
LU4. The first law of thermodynamics: Control volumes
LU5. The second law of thermodynamics

Página 80 de 185ACEF/1516/23567 — Guião para a auto-avaliação

27-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2828d38a-d080-eda2-f7b7-...



LU6. Entropy
LU7. Exergy

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada nas UA1 a UA6;
- OA2 é abordada na UA1;
- OA3 é abordada na UA2;
- OA4 é abordada nas UA3 a UA6;
- OA5 é abordada nas UA3 a UA6;
- OA6 é abordada na UA7.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1 to LU6;
- LO2 are addressed in LU1;
- LO3 is addressed in LU2;
- LO4 is addressed in LU3 to LU6;
- LO5 is addressed in LU3 to LU6;
- LO6 is addressed in LU7.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teóricas, havendo também um conjunto de aulas 
práticas. As sessões teóricas incluem a exposição de conceitos e metodologias, resolução de exemplos, 
discussão e interpretação de resultados.
As sessões práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e 
interpretação dos resultados. É igualmente proposto um conjunto de exercícios que deverão ser 
resolvidos de forma autónoma no contexto extra-aula.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e trabalho.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical lessons, and also on a set of practical classes. The 
theoretical sessions include presentation of concepts and methodologies, solving examples, discussion 
and interpretation of results.
The practice sessions are geared towards solving problems and exercises, including discussion and 
interpretation of results. A set of exercises to be completed independently in extra-classroom context are 
also proposed.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of tests and work.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que os testes e o 
trabalho abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA7.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
The proposed evaluation allows to evaluate the LO listed, taking into account the tests and work address 
the learning units LU1 to LU7.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Yunus A. Cengel, Michael A. Boles, "Termodinâmica”, 7ª Edição, Mc Graw-Hill, 2013
- Yunus A. Cengel, Michael A. Boles, "Thermodynamics: An Engineering Approach”, 7th Edition, Mc Graw-
Hill, 
2011
- Edmundo Gomes de Azevedo, “Termodinâmica Aplicada”, 3ª Edição, Escolar Editora, 2011
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Mapa X - Estatística / Statistics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estatística / Statistics

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Filomena Alves Teodoro (6h/semana; 6h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através dos 
seguintes OA's da UC:
OA1 Saber conceitos (concs) de probabilidade (prob), prob condicionada, acontecimentos (acs) 
independentes, axiomas. Calcular prob de ac; aplicar Lei Bayes e prob total. 
OA2 Aprender concs de variável aleatória (VA) unidimensional discreta/contínua, Fp; Fdf, Fd, Momentos
(Moms). Saber e aplicar (SA) os concs de VAs discretas/contínuas à resol. de problemas. Conhecer as 
principais VAs, e suas propriedades. Aplicar a problemas reais (APR). 
OA3 Aprender concs: VA multidimensional; Fp conjunta; Fdp conjunta; Fd conjunta; Moms. APR
OA4 Conhecer TLC e Aplicações. APR
OA5 Aprender os concs da teoria da amostragem: APR
OA6 Aprender o conc e SA: inf. Estatística, Estimação pontual e intervalar, testes hipóteses. APR
OA7 Aprender a relacionar VAs; SA: Regress. linear simples, ANOVA. APR
OA8 Aprender o conc de fiabilidade. Saber principais resultados e teoremas. APR

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1 Learn/apply (LA) the concepts (concs): Probability (prob); cond. prob; ind. events (EVs); axioms; 
Bayes theorem, law of total prob.
LO2 LA the concs: univariate random variables (rv), prob function, prob density function, distribution 
function. Moments. Apply to real problems (ARP).
LO3 LA the concs: multivariate rv, Joint prob function, joint density prob function, Joint distribution 
function, marginal prob, moments. ARP.
LO4 LA Central Limit Theorem. ARP.
LO5 LA the concs: sampling and population, random sample, statistics, sampling distribution, estimator. 
Properties. Point and interval estimation. Confidence intervals (CI).ARP
LO6- LA the concs: stat. inference, point and interval estimation. CI and hypothesis tests. ARP.
LO7-Relate rvs. LA Linear regression.; ARP.
LO8: LA the concept of reliability. Know the fundamental results and theorems. ARP.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1- Probability. Axioms. Bayes theorem. Independent events.
UA2- Variáveis aleatórias (VAs) unidimensionais discretas e contínuas. Função probabilidade. Função 
densidade probabilidade. Função distribuição. Momentos.
UA3- VAs multidimensionais. Função probabilidade conjunta. Função densidade probabilidade conjunta. 
Função distribuição conjunta. Momentos.
UA4- Teorema do Limite Central. Aplicações.
UA5- Teoria da amostragem. População, amostra aleatória, estatística, estimador, distribuição amostral. 
Aplicações.
UA6- Inferência Estatística; Estimação pontual e intervalar; Intervalos de confiança. Testes de hipóteses; 
Aplicações.
UA7- Relações entre VAs. Regressão linear simples. Análise de variância. Aplicações.
UA8- Fiabilidade. Principais resultados e teoremas. Aplicações.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized eight Learning Units (LU):
LU1-. Probability. Axioms. Bayes theorem. Independent events
LU2- Univariate random variables (rv). Probability function, density probability function. Distribution 
function. Moments. 
LU3- Multivariate rv. Joint probability function, joint density probability function. Joint distribution 
function. Moments. Applications.
LU4- Central limit Theorem. Applications.
LU5- Sampling and estimation. Concept of population, random sample, statistics, sampling distribution. 
Properties. Applications.
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LU6- Statistical inference. Point and interval estimation. Confidence intervals. Hypotheses tests. 
Applications.
LU7-Relations between rvs. Linear regression. ANOVA. 
LU8- Reliability: basic concepts and relevant applications.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é assegurado em UA1.
-OA2 é assegurado em UA2.
-OA3 é assegurado em UA3.
-OA4 é assegurado em UA4.
-OA5 é assegurado em UA5.
-OA6 é assegurado em UA6.
-OA7 é assegurado em UA7.
-OA8 é assegurado em UA8.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1.
- LO2 is addressed in LU2.
- LO3 is addressed in LU3.
- LO4 is addressed in LU4.
- LO5 is addressed in LU5.
- LO6 is addressed in LU6.
- LO7 is addressed in LU7.
- LO8 is addressed in LU8.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aplica-se uma metodologia participativa que contempla o enquadramento teórico e a aplicação prática.
Ensino expositivo baseado em aulas teóricas (conceptualização) e em aulas práticas (conceptualização, 
manipulação e aplicação). Nas aulas teóricas são apresentados, discutidos e exemplificados os conteúdos 
programáticos. Nas aulas práticas são propostos exercícios e problemas para consolidar e aplicar os 
conteúdos programáticos ensinados nas aulas teóricas, são igualmente propostos contexto não 
presencial.
A avaliação divide-se em contínua e por exames. A avaliação contínua é realizada com testes individuais e 
trabalhos de grupo para os alunos realizarem fora das aulas de forma autónoma.
Avaliação contínua:
-Avaliação contínua composta por dois testes e quatro trabalhos práticos em grupos de 3 ou 4 elementos.
Avaliação por exames (no caso de insucesso na avaliação contínua):
-1ª Época: exame final (100%)
-2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Participatory methodology that considers the theoretical issues and the instrumental aspect of practical 
application..
Expository teaching based on lectures (conceptualization) and practical classes (conceptualization, 
handling and application). In the lectures are presented, discussed and exemplified the syllabus. In 
practical classes are proposed exercises and problems to further develop and implement the syllabus 
taught in the lectures.
A set of exercises and problems to be completed independently in extra-classroom context are also 
proposed.
Continuous assessment:
- Continuous assessment based in two tests and four practical works in teams of 3 or 4 individuals.
Final exams for assessment (in the case of failure on continuous assessment):
-First round (100%).
-Second round (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias utilizadas no contexto das aulas Teóricas e Práticas, tendo como fio condutor os 
objectivos da aprendizagem e os correspondentes conteúdos programáticos, assentam no método 
expositivo (Steven G. Krantz – Como Ensinar Matemática, SPM, 2003) e na passagem do aluno pelas 3 
(três) componentes do ensino da matemática (Elon Lages Lima – O Ensino da Matemática, Gradiva-SPM, 
2004): a conceptualização, a manipulação e a aplicação. 
Em particular, aplica-se uma metodologia participativa que comtempla o enquadramento teórico e a 
aplicação prática.
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A realização de testes e trabalhos de grupo pretende que os alunos mantenham um ritmo de estudo e 
trabalho regular. A realização de trabalhos de grupo está direcionado para uma aprendizagem de carácter 
mais aplicado.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies used in the context of theoretical and practical classes, following the learning 
objectives and the corresponding syllabus, are based on the expositive (lecture) method (Steven G. Krantz 
- How to Teach Mathematics, SPM, 2003) and the passage of the student by 3 (three) mathematics teaching 
components (Elon Lages Lima - The Teaching of Mathematics, Gradiva-SPM, 2004): conceptualization, 
handling and application.
It is applied a participatory methodology that considers the theoretical issues and the instrumental aspect 
of practical application.. Continuous assessment with individual tests and group work and by realization of 
exams.
The realization of written tests aims that students maintain a regular study and work, and is aimed at 
learning theoretical concepts. 
The achievement of group work allows them to research topics of their interest and is directed to a more 
applied nature of learning.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Modular Notes available at SIGA
-Murteira, B; Ribeiro, C. S; Andrade e Silva, J.; Pimenta, C., Introdução à Estatística, McGraw-Hill, 2001
-Murteira, B., Probabilidades e Estatística, Vol. 1,2, McGraw-Hill, 1997
-Tamhane, A. E D. Dunlop, Statistics and Data Analysis, from elementar to intermediate, Prentice-Hall, 2000
- Montgomery, D. e Runger, D., Applied Statistics and Probability for Engineers, 3ªed. John Wiley and Sons, 
2002
-Morgado, M., Teodoro, F., Perdicoúlis, T., 'Métodos Estatísticos em Ciências Biomédicas, 'Série didáctica 
Ciências Aplicadas, 400, UTAD, 2010. ISBN 978-972-669-018-2

Mapa X - Electromagnetismo / Electromagnetism

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electromagnetismo / Electromagnetism

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Alexandre Pousão da Costa Gatta (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Eletricidade e Energia, através dos seguintes OA's 
da UC:
OA1 Compreender os fenómenos e conceitos físicos que estão na base do Electromagnetismo Clássico;
OA2 Dominar o conceito matemático de campo (escalar e vectorial) e a sua utilização na descrição e 
compreensão de fenómenos físicos, nomeadamente no contexto do Electromagnetismo;
OA3 Compreender as equações de Maxwell, como equações de síntese e integração dos fenómenos 
electromagnéticos;
OA4 Possuir as bases necessárias para a compreensão e utilização das aplicações práticas do 
Electromagnetismo Clássico, que serão estudadas em UCs posteriores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Electricity and Energy, through the following CU LO's:
LO1 To understand the physical phenomena and concepts that underlie Classical Electromagnetism;
LO2 To master the mathematical concepts of scalar and vector fields and their use in describing and 
understanding physical phenomena, especially in the framework of Electromagnetism;
LO3 To understand Maxwell’s Equations, as equations that summarize and encompass the electromagnetic 
phenomena;
LO4 To obtain the background required to understand and use practical applications of Classical 
Electromagnetism, that shall be studied in later CUs.;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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A unidade curricular está organizada em cinco Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Campo electrostático
UA2. Campo electrostático em meios materiais
UA3. Corrente eléctrica estacionária
UA4. Campo magnético independente do tempo
UA5. Campos variáveis no tempo: Equações de Maxwell

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized into five Learning Units (LU):
LU1. The Electrostatic Field
LU2. Electrostatic fields in matter
LU3. Steady electric currents
LU4. Time-independent Magnetic Field
LU5. Time-dependent fields: Maxwell’s Equations

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1 a UA5;
- OA2 é abordada na UA1 a UA5;
- OA3 é abordada na UA1 a UA5;
- OA4 é abordada na UA1 a UA5.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LA1 to LA5;
- LO2 is addressed in LA1 to LA5;
- LO3 is addressed in LA1 to LA5;
- LO4 is addressed in LA1 to LA5.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade Curricular baseia-se em sessões teóricas e teórico-práticas que incluem a exposição e 
discussão de conceitos, metodologias e aplicações e a resolução de problemas.
Uma parte do trabalho exigido é realizado de forma autónoma no contexto extra-aula.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por dois testes ou exame final.
2ª Época: exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based on theoretical and problem solving lectures that cover the presentation and 
discussion of concepts, methodologies and applications and problem solving.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of two written tests or final exam.
2nd round: final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, através da resolução de problemas sobre as 
unidades de aprendizagem (UA) enumeradas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, by means of solving problems covering the listed 
learning units (LU).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Frederico Carvalho Dias, “Electromagnetismo”, 2014/2015 [Lecture Notes]
- M. Mansfield, C. O´Sullivan, “Understanding Physics” (Wiley)
- J. D. Jackson, “Classical Electrodynamics” (Wiley)
- Alonso & Finn, “Física” (Addison-Wesley)
- J. Vanderlinde, “Classical Electromagnetic Theory” (Wiley)
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- R.C. Dorf and J.A. Svoboda, “Introduction to Electric Circuits” (Wiley)
- Feynman, Leighton, Sands, “The Feynman Lectures on Physics – Volume 2” (Addison Wesley)

Mapa X - Inglês IV / English IV

6.2.1.1. Unidade curricular:
Inglês IV / English IV

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pamela Tierney (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

OA1 Compreender textos com linguagem de relacionada com trabalho.
OA2 Discutir ambos os lados de um argumento e uma forma breve dar razões e explicações para opiniões 
concretas, conectando expressões de forma simples.
OA3 Descrever um evento, ou recontar uma história ou anedota, e descrever as reações próprias.
OA4 Comunicar com confiança e dar pareceres sobre questões relacionadas com os interesses pessoais e 
campo profissional.
OA5 Escrever textos coesos que discutem vantagens e desvantagens, fornece argumentos favoráveis e 
terminar com uma conclusão clara.
OA6 Compreender os pontos principais e escolher detalhes específicos de entrada relacionados a 
interesses pessoais ou profissionais, e lazer.
OA7 Escolher textos para retirar informações.
OA8 Ter uma compreensão e capacidade de usar com precisão, uma gama suficiente de vocabulário para 
se expressar claramente.
OA9 Comunicar com precisão razoável em contextos conhecidos usando estruturas gramaticais básicas. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 Understand texts that consist of mainly high frequency every day or job related language
LO2 Discuss both sides of an argument and briefly give concrete reasons and explanations for opinions 
connecting phrases in a simple way
LO3 Describe an event or retell a story and describe own reactions
LO4 Communicate with some confidence and give opinions on matters related to personal interests and 
professional field
LO5 Write cohesive texts which discuss advantages and disadvantages, provide supporting arguments 
and end with a clear conclusion
LO6 Understand the main points and pick out specific details of input related to personal or professional 
interests, or leisure
LO7 Scan texts to pick out information and gather information
LO8 Have an understanding of, and ability to accurately use, a sufficient range of vocabulary to express 
him clearly on most topics relating to everyday life
LO9 Communicate with reasonable accuracy in familiar contexts using basic grammatical structures

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em 8 Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Discutir possíveis escolhas e reações em situações hipotéticas. Linguagem corporal.
UA2. Crime & Sentença. Leia e ouça textos relacionados. Discussão sobre tabus, as punições adequadas 
para os crimes específicos, métodos de reabilitação e probabilidade de reincidência.
UA3. Habilidades de escrita: ensaios discursivos - estrutura, a coesão, de expansão.
UA4. Lexis relativa à verdade, mentiras, crime e castigo.
UA5. Consolidação das partes de navios.
UA6. Vocabulário relacionado com o Tempo.
UA7. Ouvir / ler histórias de botes salva-vidas, busca e salvamento, e contos de bravura.
UA8. BC projecto de Manutenção de Paz: o terrorismo - escuta, discussão, foco idioma no vocabulário 
relacionado, descrevendo terroristas e à organização de grupos terroristas.
UA9. Briefings. Analisando modelos de estrutura e linguagem útil. Prepare um briefing para o NRP Sagres. 

6.2.1.5. Syllabus:
LU1 Honesty questionnaire
Discuss possible choices/reactions in hypothetical situations
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Body language
LU2 Crime/punishment
Read and listen to related texts
Discussion on taboos, suitable punishments for specific crimes, rehabilitation methods/likelihood of 
reoffending
LU3 Focus on writing skills
discursive essays - structure, cohesion, expansion
Essay on crime & punishment, death penalty vs alternative punishments
LU4 Lexis relating to truth, lies, crime and punishment
LU5 Consolidation of parts of boats
Introduce shipboard directions/locations
LU6 Weather related vocabulary
Weather/shipping forecasts
Beaufort scale/deep sea criteria
LU7 Listen to/read stories of lifeboats, SAR and tales of bravery
Research/present a story of a courageous act
LU8 BC Peacekeeping project: terrorism - listening, discussion, language focus on related vocabulary, 
describing terrorists/the organisation of terrorist groups
LU9 Briefings
Analysing models for structure/useful language
Prepare a briefing

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA2; UA5; UA6; UA7; AU8; 
- OA2 é abordada na UA1; UA2; UA3; AU8;
- OA3 é abordada na UA2; UA7; 
- OA4 é abordada na UA1; UA2; UA7;
- OA5 é abordada na UA3; 
- OA6 é abordada na UA2; UA8; 
- OA7 é abordada na UA6; UA8; 
- OA8 é abordada na UA1; UA2; UA3; UA4; UA5; UA6; UA8; 
- OA9 é abordada na UA1; UA3; UA7; UA8;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU2; LU5; LU6; LU7; LU8; 
- LO2 is addressed in LU1; LU2; LU3; LU8; 
- LO3 is addressed in LU2; LU7; 
- LO4 is addressed in LU1; LU2; LU7; 
- LO5 is addressed in LU3;
- LO6 is addressed in LU2; LU8; 
- LO7 is addressed in LU6; LU8; 
- LO8 is addressed in LU1; LU2; LU3; LU4; LU5; LU6; LU8;
- LO9 is addressed in LU1; LU3; LU7; LU8;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é baseada principalmente na abordagem de aprendizagem em tarefas, segundo a 
qual, os alunos conseguem alcançar os seus objectivos finais através da realização de "tarefas" (produção 
de textos escritos ou apresentações orais, relatórios, etc.). A entrada de idioma apropriado (tanto naval e 
geral em Inglês) e a resposta sobre o desempenho é fornecida para ajudar a desenvolver e alcançar a 
precisão do uso da linguagem dos alunos, a palavra, a frase e o nível de texto. A avaliação é baseada na 
aquisição das competências descritas no Quadro Europeu Comum (CEF) a nível B1, em relação aos 
seguintes componentes: falado e compreensão, interacção e produção da linguagem falada e escrita. A 
avaliação é contínua, com base no trabalho realizado em sala de aula, bem como trabalhos de casa, e 
também teste baseado.
Avaliação:
Avaliação contínua: Inglês falado, escrito Inglês, participação na aula, teste oral de Inglês, o teste final.
Exame final (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on the approach of Task-based learning (TBL): whereby learners 
achieve their final objectives through the carrying out of ‘tasks’ (producing written texts or oral 
presentations, reports, etc.). Appropriate language input (both naval and general English) and feedback on 
performance is provided to help develop learners’ range and accuracy of language use, at word, sentence 
and text level. Evaluation is based on the acquirement of the competencies outlined in the Common 
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European Framework (CEF) at B1 level, in relation to the following components: spoken and written 
comprehension, interaction, and production of spoken and written language. Assessment is ongoing, 
based on work carried out in class as well as homework, and also test based.
Evaluation: 
1st round: Continuous assessment: spoken English (20%), written English (10%), class mark (20%)
Spoken English test (20%)
Final test (40%)
2nd round: final exam (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos são consistentes com os objectivos da unidade curricular, dado que o programa foi 
planeado para atender tanto os objectivos do Quadro Europeu Comum (CEF) para o nível B1, bem como 
léxico e conteúdos relacionados com Inglês militar, mais especificamente Inglês naval.
Os temas foram escolhidos para desenvolver e expandir a linguagem dos alunos no uso do Inglês geral, 
bem como léxico relativos a vários aspectos do Inglês naval e da vida no mar. O programa é planeado para 
desenvolver precisão e aumentar o leque de linguagem utilizada, bem como desenvolver as quatro 
habilidades linguísticas: receptivo, ouvindo e lendo, e produtivo, falar e escrever.
Como tal, o programa irá fornecer os alunos com os conhecimentos, competências e habilidades listadas 
nos objectivos de aprendizagem (OA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents are consistent with the objectives of the curricular unit given that the programme was 
designed to address both the objectives of the Common European framework (CEF) language descriptors 
for level B1 as well as lexis and content relating to military English, more specifically naval English.
The themes were chosen to develop and expand learners’ general English language usage as well as lexis 
relating to various aspects of naval English and life at sea. The programme is designed to develop 
accuracy and increase the range of language used as well as develop all four language skills: receptive, 
listening and reading, and productive, speaking and writing.
As such, the programme will provide learners with the knowledge, skills and abilities listed in the learning 
objectives (LO).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
British Council Produced Materials.
Mellor-Clark, Simon & Baker de Altamirano, Yvonne. 2005. Campaign 2-English for the Military. Macmillan, 
Oxford.
Cunningham, Sarah, Eales, Francis & Moor, Peter. 2005. Cutting Edge Intermediate. Longman.
Greenall, Simon. 1995. Reward Intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Bowyer, Richard. 2001. Check your Vocabulary for Military English. Bloomsbury, London.

Mapa X - Análise Matemática IV / Mathematical Analysis IV

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Matemática IV / Mathematical Analysis IV

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Ângelo Pereira Bento Moreira (5h/semana; 5h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através dos 
seguintes OA's da UC:
OA1-Aprender funções de variável complexa e as suas aplicações ao cálculo de integrais no domínio real e 
à resolução de problemas nas áreas de electroestática, termostática e hidrodinâmica.
OA2-Aprender séries de Fourier e as suas aplicações à análise harmónica.
OA3-Aprender transformadas de Fourier e as suas aplicações à análise espectral.
OA4-Aprender transformadas de Laplace e as suas aplicações à resolução de equações diferenciais.
OA5-Conhecer e aprender a resolver as equações diferenciais com derivadas parciais de onda, do calor e 
Laplace.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1- Learn complex analysis and how to use it to compute integrals in a real domain and how to use it to 
slove problems of electrostatic, thermostatic and hydrodynamics. 
LO2- Learn Fourier series and how to use them in harmonic analysis.
LO3- Learn Fourier transforms and how to use it in spectral analysis.
LO4- Learn Laplace transforms and how to use it to solve differential equations.
LO5- To know and learn how to solve the wave, heat and Laplace partial differential equations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em cinco Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1-Funções de variável complexa.
UA2-Séries de Fourier.
UA3-Transformadas de Fourier.
UA4-Transformadas de Laplace.
UA5-Equações diferenciais com derivadas parciais .

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in five Learning Units (LU):
LU1- Complex analysis.
LU2 - Fourier Series.
LU3 -.Fourier Transforms.
LU4 – Laplace transforms.
LU5- Partial diferential equations.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é assegurado em UA1.
-OA2 é assegurado em UA2.
-OA3 é assegurado em UA3.
-OA4 é assegurado em UA4.
-OA5 é assegurado em UA5.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1.
- LO2 is addressed in LU2.
- LO3 is addressed in LU3.
- LO4 is addressed in LU4.
- LO5 is addressed in LU5.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino expositivo baseado em aulas teóricas (conceptualização) e em aulas práticas (conceptualização, 
manipulação e aplicação). Nas aulas teóricas são apresentados, discutidos e exemplificados os conteúdos 
programáticos. Nas aulas práticas são propostos exercícios e problemas para consolidar e aplicar os 
conteúdos programáticos ensinados nas aulas teóricas.
São igualmente propostos exercícios e problemas para os alunos realizarem autonomanente fora das 
aulas.
Avaliação contínua:
-Avaliação contínua composta por 2 (dois) testes e 10 (dez) trabalhos para casa.
Avaliação por exames (no caso de insucesso na avaliação contínua):
-1ª Época: exame final (100%)
-2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository teaching based on lectures (conceptualization) and practical classes (conceptualization, 
handling and application). In the lectures are presented, discussed and exemplified the syllabus. In 
practical classes are proposed exercises and problems to further develop and implement the syllabus 
taught in the lectures.
A set of exercises and problems to be completed independently in extra-classroom context are also 
proposed.
Continuous assessment:
- Continuous assessment based in 2 (two) tests and 10 (ten) assignments.
Final exams for assessment (in the case of failure on continuous assessment):
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-First round (100%).
-Second round (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias utilizadas no contexto das aulas Teóricas e Práticas, tendo como fio condutor os 
objectivos da aprendizagem e os correspondentes conteúdos proigramáticos, assentam no método 
expositivo (Steven G. Krantz – Como Ensinar Matemática, SPM, 2003) e na passagem do aluno pelas 3 
(três) componentes do ensino da matemática (Elon Lages Lima – O Ensino da Matemática, Gradiva-SPM, 
2004): A conceptualização, a manipulação e a aplicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies used in the context of theoretical and practical classes, following the learning 
objectives and the corresponding syllabus, are based on the expositive (lecture) method (Steven G. Krantz 
- How to Teach Mathematics, SPM, 2003) and the passage of the student by 3 (three) mathematics teaching 
components (Elon Lages Lima - The Teaching of Mathematics, Gradiva-SPM, 2004): conceptualization, 
handling and application.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Livro de texto:
E. KREYSZIG Advanced Engineering Mathematics, Wiley, 1988
Bibliografia recomendada:
Boas, L. M., Mathematical Methods in the Physical Sciences, Third Edition, Wiley International Edition, 
2006.
Marsden, J. E., Basic Complex Analysis, Freeman, 1987.
Riley, K. F., Hobson, M. P. & Bence, S. J., Mathematical Methods for Physics and Engineering, Second 
Edition, Cambridge University Press, 2002. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139164979.
Santos, J. P. & Laranjeira, M. F., Métodos Matemáticos para Físicos e Engenheiros, Fundação da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia, 2004.
Wong, C. W., Introduction to Mathematical Physics, Oxford, 1991.

Mapa X - Química Aplicada / Applied Chemistry

6.2.1.1. Unidade curricular:
Química Aplicada / Applied Chemistry

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Maria Ferreira Mesquita Palma (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem usadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através dos seguintes 
OA's da UC:
OA1 Conhecer a nomenclatura e as principais reacções dos hidrocarbonetos.
OA2 Compreender o fenómeno da combustão.
OA3 Compreender a importância e as potencialidades da Química Orgânica na indústria dos polímeros. 
OA4 Compreender os riscos associados ao manuseamento e armazenamento de produtos químicos.
OA5 Compreender a importância do conhecimento da qualidade da água consoante o fim a que se destina.
OA6 Conhecer os principais tipos de poluentes do meio marinho.
OA7 Compreender o funcionamento e especificidades dos aparelhos de osmose inversa.
OA8 Compreender o fenómeno da corrosão e conhecer os principais tipos de corrosão.
OA9 Conhecer os principais sistemas de protecção contra a corrosão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1 Know the nomenclature and main reactions of hydrocarbons. 
LO2 Understand the phenomenon of combustion.
LO3 Understand the importance and potential of Organic Chemistry in the polymer industry.
LO4 Understand the risks associated with the handling and storage of chemicals. 
LO5 Understand the importance of water quality according to its use.
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LO6 Know the main marine pollutants.
LO7 Understand the operation and characteristics of reverse osmosis equipments.
LO8 Understanding the phenomenon of corrosion and know the main types of corrosion.
LO9 Know the main protective systems against corrosion.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em quatro Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Química Orgânica
UA2. Combustíveis e lubrificantes.
UA3. Águas.
UA4. Corrosão.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in ten Learning Units (LU):
LU1. Organic Chemistry
LU2. Fuels and lubricants.
LU3. Water.
LU4. Corrosion.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1, OA2, OA3 e OA4 são abordados na UA1 e UA2.
- OA5, OA6 e OA7 são abordados na UA3.
- OA8 e OA9 são abordados na UA4.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1, LO2, LO3 and LO4 are addressed in LU1 and LU2.
- LO5, LO6 and LO7 are addressed in LU3.
- LO8 and LO9 are addressed in LU4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino aplicada na unidade curricular baseia-se em sessões teóricas e teórico-práticas.
As sessões teóricas baseiam-se na exposição de conceitos e metodologias e correspondente aplicação 
prática. As sessões teórico-práticas baseiam-se na resolução de exercícios de aplicação da componente 
teórica e discussão e interpretação dos resultados. É igualmente proposto um conjunto de exercícios de 
aplicação para resolução de forma autónoma em contexto extra-aula.
Avaliação:
1ª Avaliação escrita – Cobre as UA1 e UA2.
2ª Avaliação escrita – Cobre as UA3 e UA4.
Trabalho de pesquisa – Cobre todas as unidades de aprendizagem.
Resolução de exercícios extra-aula – Cobre todas as unidades de aprendizagem.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology applied for the course is based on theoretical and theoretical-practical 
sessions.
The theoretical sessions are based on the presentation of concepts and methodologies and corresponding 
practical application. The theoretical-practical sessions are based on the resolution of exercises, and 
discussion and interpretation of results. A set of exercises to be completed independently in extra-
classroom context are also proposed.
Evaluation:
1st written assessment - covers the LU1 and LU2.
2nd written assessment - covers LU3 and LU4.
Research work - Covers all learning units.
Resolution of extra-class exercises - Covers all learning units.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A metodologia de ensino baseada na interpretação e discussão dos diferentes tópicos em sala de aula 
contribui para o desenvolvimento da comunicação oral e da reflexão sobre temas da actualidade.
A avaliação através de um trabalho de pesquisa supervisionado pelo docente, englobando um trabalho 
escrito e apresentação em sala, estimulam o desenvolvimento de capacidades de investigação, 
comunicação escrita e compreensão do tópico abordado. 
A apresentação teórica de conceitos seguida de exercícios irá proporcionar aos alunos os conhecimentos 
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e competências necessários à resolução de problemas na vida profissional. 
A exposição dos temas nas aulas, complementada com bibliografia adicional ou artigos sugeridos pelos 
alunos, fornece o enquadramento teórico. O debate com os alunos promove as competências de análise e 
de discussão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology based on interpretation and discussion of different topics in the classroom 
contributes for the development of oral communication and reflection about present themes.
The assessment based on a research work supervised by the teacher, including a oral presentation, 
stimulate the development of research skills, written communication and global comprehension of 
addressed topic.
The theoretical presentation of concepts, followed by exercises, will provide students with the knowledge 
and the skills required for problem solving in the workplace.
The presentation of themes in the classroom, complemented with additional bibliography or papers chosen 
by students, provide the theoretical background. Debates with students foster the analysis and discussion 
skills. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Sawyer, C. N., McCarty, P. L. & Parkin, G. F. (2003). Chemistry for Environmental Engineering and 
Science. 5th edition. McGraw Hill.
- McCafferty, E. (2010). Introduction to Corrosion Science. 1st edition. Springer.
- Warren, N. (2006). Metal corrosion in boats: The prevention of metal corrosion in hulls, engines, rigging 
and fittings. 3rd edition. Sheridan House.
- Higgins, R. A. (2010). Materials for Engineers and Technicians. 5th edition. Newnes. 
- Morrison, R. & Boyd, R. (1996). Química Orgânica. 13ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Campos, L. S. & Mourato, M. (1999). Nomenclatura dos compostos orgânicos segundo as regras e as 
últimas recomendações da International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). 1ª edição. Lisboa: 
Escolar Editora.

Mapa X - Desenho / Technical Drawing

6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho / Technical Drawing

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel Ribeiro Parreira (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através dos 
seguintes OA's da UC:
OA1 Conhecer as regras convencionais de representação de Desenho Técnico, através do estudo de 
modelos simples e de modelos de conjunto;
OA2 Ser capaz de traduzir em linguagem de desenho modelos simples e modelos de conjunto;
OA3 Ser capaz de interpretar os vários tipos de desenho e de dominar essa linguagem técnica;
OA4 Ser capaz de executar alguns tipos de desenho, nomeadamente esboços, esquemas, desenhos de 
pormenor e desenhos de conjunto;
OA5 Ser capaz de compreender e utilizar programas informáticos de desenho, nomeadamente desenho 
assistido por computador (CAD – Nível I).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1 To know the conventional rules of Technical Drawing representation through the study of simple and 
complex models of parts and assemblies;
LO2 Being able to translate into drawing language simple and complex models of parts and assemblies;
LO3 Being able to interpret the various types of drawings and master this technical language;
LO4 Being able to perform several types of drawings, including sketches, detailed drawings and assembly 
drawings;
LO5 Being able to understand and use computer-aided design software (CAD - Level I).
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em oito Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0. Introdução ao Desenho Técnico
UA1. Normalização em desenho de construção mecânica
UA2. Projecções
UA3. Cortes e secções
UA4. Cotagem
UA5. Perspectivas
UA6. Desenho de órgãos de máquinas e de construção metálica
UA7. Desenho Asssitido por Computador (Nível I)

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in eight Learning Units (LU):
LU0. Introduction to Technical Drawing
LU1. Standardization in Technical Drawing
LU2. Projections
LU3. Section views
LU4. Dimensions
LU5. Perspectives
LU6. Technical drawing of Machine Elements and of metallic construction
LU7. Computer-Aided Design (Level I)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA0, UA1, UA2, UA3, UA4, UA5 e UA6;
- OA2 é abordada na UA0, UA1, UA2, UA3, UA4, UA5 e UA6;
- OA3 é abordada na UA0, UA1, UA2, UA3, UA4, UA5 e UA6;
- OA4 é abordada na UA0, UA1, UA2, UA3, UA4, UA5 e UA6;
- OA5 é abordada na UA7;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in UA0 to UA6;
- LO2 is addressed in UA0 to UA6;
- LO3 is addressed in UA0 to UA6;
- LO4 is addressed in UA0 to UA6;
- LO5 is addressed in UA7;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC baseia-se em aulas Praticas (P), havendo também um conjunto de aulas Teóricas (T). As sessões T 
incluem a exposição de conceitos e metodologias, e exemplos de aplicação.
As sessões P estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e 
interpretação dos resultados. É igualmente proposta a realização de um projecto final e de um conjunto de 
exercícios que deverão ser resolvidos de forma autónoma (extra-aula). A instrução é ministrada tendo em 
especial atenção os seus aspectos práticos, escalonada com as noções teóricas necessárias, por forma a 
dar aos alunos uma capacidade interpretativa que possibilite, boa destresa no desenhos técnicos da 
especialidade, assim como a capacidade de representação, através da linguagem do desenho, de 
determinados órgãos de máquinas, construções metálicas, ou de componentes mecânicos.
Avaliação:
1ª Época: avaliação contínua composta por dois testes, trabalhos práticos e um projecto final.
2ª Época: exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on practical lessons, and also on a set of theoretical classes. The 
theoretical sessions include presentation of concepts and methodologies, as well as the presentation of 
several examples.
The practice sessions are geared towards solving problems and exercises, including discussion and 
interpretation of results. A final project and a set of exercises to be completed independently in extra-
classroom context are also proposed. Particular attention will be given to practical instruction, in order to 
give students a robust interpretative capacity that will allow the necessary knowledge to interpret technical 
drawings and be able to represent machine elements, or mechanical or metallic construction according 
technical drawing rules.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of two tests, a set of exercises and one practical work 
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(project).
2nd round: final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA). A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados e toda a matéria leccionada ao longo do 
semestre.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
The evaluation method allows evaluating the LO listed, as well as all the subjects taught in the Learning 
Units (LU).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Desenho Técnico – Luís Veiga da Cunha – Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 15ª edição 
- Desenho Técnico Moderno – Arlindo Silva, Carlos Tavares Ribeiro, João Dias, Luís Sousa – Ed. Lidel 
- Desenho de Construção Mecânica – Simões Morais 
- Colecção de desenhos de navios existente na Escola Naval

Mapa X - Termodinâmica Aplicada II / Applied Thermodynamics II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Termodinâmica Aplicada II / Applied Thermodynamics II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helder Joaquim do Carmo Limpinho (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Propulsão e Energia, através dos seguintes OA's da 
UC:
OA1 Aplicar os conhecimentos adquiridos na unidade curricular de Termodinâmica Aplicada I aos ciclos 
teóricos das máquinas térmicas e conhecer os princípios que sustentam as misturas gasosas com 
relevância para as misturas ar-vapor de água;
OA2 Aplicar os conhecimentos adquiridos na Termodinâmica Aplicada I aos principais ciclos 
termodinâmicos: gás, vapor e refrigeração;
OA3 Conhecer o comportamento das misturas gasosas não reativas;
OA4 Identificar o ar húmido e as suas aplicações práticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1 Apply the knowledge gained in the Applied Thermodynamics I curricular unit to the theoretical cycles 
of thermal machines and know the principles that underpin the gas mixtures with relevance to the air-water 
vapor mixtures;
LO2 Apply the knowledge acquired in Applied Thermodynamics I to the main thermodynamic cycles: gas, 
vapor and refrigeration;
LO3 Know the behavior of the non reactive gas mixtures;
LO4 Identify the moist air and its practical applications.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em cinco Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Ciclos de potência a gás
UA2. Ciclos de potência a vapor e combinados
UA3. Ciclos de refrigeração
UA4. Misturas de gás 
UA5. Misturas gás-vapor
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6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in five Learning Units (LU):
LU1. Gas power cycles 
LU2. Vapor and combined power cycles
LU3. Refrigeration cycles 
LU4. Gas mixtures
LU5. Gas-vapor mixtures

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada nas UA1 a UA5;
- OA2 é abordada nas UA1 a UA3;
- OA3 é abordada na UA4;
- OA4 é abordada na UA5.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1 to LU5;
- LO2 is addressed in LU1 to LU3;
- LO3 is addressed in LU4;
- LO4 is addressed in LU5.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teórico-práticas. As sessões teóricas incluem a 
exposição de conceitos e metodologias, resolução de exemplos, discussão e interpretação de resultados.
As sessões práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e 
interpretação dos resultados. É igualmente proposto um conjunto de exercícios que deverão ser 
resolvidos de forma autónoma no contexto extra-aula.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e trabalho.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical and practical lessons. The theoretical sessions include 
presentation of concepts and methodologies, solving examples, discussion and interpretation of results.
The practice sessions are geared towards solving problems and exercises, including discussion and 
interpretation of results. A set of exercises to be completed independently in extra-classroom context are 
also proposed.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of tests and work.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que os testes e o 
trabalho abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA5.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
The proposed evaluation allows to evaluate the LO listed, taking into account the tests and work address 
the learning units LU1 to LU5.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Yunus A. Cengel, Michael A. Boles, "Termodinâmica”, 7ª Edição, Mc Graw-Hill, 2013
- Yunus A. Cengel, Michael A. Boles, "Thermodynamics: An Engineering Approach”, 7th Edition, Mc Graw-
Hill, 
2011
- Edmundo Gomes de Azevedo, “Termodinâmica Aplicada”, 3ª Edição, Escolar Editora, 2011
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Mapa X - Máquinas Marítimas I / Maritime Machinery I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Máquinas Marítimas I / Maritime Machinery I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Marques Pires da Silva (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Propulsão e Energia, através dos seguintes OA's da 
UC:
OA1 Conhecer e compreender os princípios básicos de funcionamento das máquinas térmicas;
OA2 Conhecer e compreender os princípios de funcionamento de diversos tipos de instalações marítimas;
OA3 Conhecer e compreender os princípios gerais de condução e manutenção de instalações e máquinas 
marítimas;
OA4 Conhecer e compreender as tecnologias de propulsão aplicadas na Marinha Portuguesa;
OA5 Conhecer, compreender e aplicar critérios de seleção do aparelho propulsor na aquisição de um meio 
naval;
OA6 Investigar, analisar, sintetizar e comunicar conhecimento e raciocínio relativamente aos sistemas 
abordados na UC.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1 To know and comprehend the basic functional principles of termal machines;
LO2 To know and comprehend the principles of operation of the several types of maritime plants;
LO3 To know and comprehend the general principles of operation and maintenance of maritime plants and 
machinery;
LO4 To know and comprehend the propulsion technologies applied in the Portuguese Navy;
LO5 To know, comprehend and apply cirteria of selection of a propulsion system in the acquisition of a 
naval mean;
LO6 Research, analyse, synthesize and communicate knowledge and reasoning about the systems 
presented in the CU

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em quatro Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Fundamentos da Propulsão Marítima
UA2. Motores Alternativos de Combustão Interna
UA3. Turbinas a Gás
UA4. Instalações a vapor

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in four Learning Units (LU):
LU1. Fundamentals of Maritime Propulsion
LU2. Reciprocating Engines
LU3. Gas Turbines
LU4. Steam Plants

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 a 6 são atingidos transversalmente nas UA1 a 4;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 to 6 are obtained transversely in LA1 to 4;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se em aulas teóricas e teórico-práticas, assim como na realização de um teste 
teórico e um trabalho de campo.
O método de ensino desenvolvido nas aulas teóricas é o da exposição oral das matérias, acompanhada 
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com desenhos, esquemas e resumos feitos pelo docente no quadro. São utilizados meios audiovisuais 
para a projeção multimédia.
O método de ensino desenvolvido nas aulas teórico-práticas corresponde a exposições técnicas a bordo 
de navios e nos laboratórios do Departamento de Ciências e Tecnologia para exemplificação prática dos 
sistemas estudados e consolidação de conhecimentos.
Avaliação:
1ª época: um teste e um projeto.
2ª época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical and theoretical-practical lessons, as well as in 
evaluation through one in class test and one field coursework.
The teaching methodology developed in the theoretical lessons is the oral presentation along with 
drawings, schemes and summaries written on the blackboard. Multimedia means are also used.
The theoretical-practical sessions are based on technical lessons on board of naval ships and on the 
laboratories of the department of sciences and technology, in order to consolidate the knowledge delivered 
in the theoretical lessons.

Evaluation:
1st round: one in-class test and one coursework.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica e teórico-prática de conceitos, técnicas e tecnologias, bem como as visitas a bordo 
e o visionamento multimédia dos sistemas e equipamentos estudados, irá proporcionar aos alunos os 
conhecimentos, e competências enumerados como objetivos de aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- o teste aborda as unidades de aprendizagem UA1 a UA4;
- o projeto aborda aspetos complementares das unidades de aprendizagem UA1 a UA4;
O teste tem um maior peso na nota final devido à importância que é dada na capacidade de cada aluno 
demonstrar individualmente os conhecimentos adquiridos na globalidade das UA’s, enquanto o projeto 
serve também para os alunos em grupo, desenvolverem e demonstrarem competências transversais como 
as de investigação & autonomia e comunicação de conclusões, conhecimento e raciocínios.
No exame de 2ª época estão incluídas questões de cada UA, com a ponderação indicada para a avaliação 
contínua (1ª época).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical and theoretical-practical concepts techniques and technologies, as well as 
the technical visits on board of naval vessels, and the multimedia exhibition of systems and equipment 
studied , will provide the students with the knowledge, and skills listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows the evaluation of the LO listed, considering that:
- The test addresses the learning units LU1 to LU4;
- The project addresses complementary aspects of the learning units LU1 to LU4;
The test has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability of each student 
to show individually his/her acquired knowledge in all LU’s. The project aims also for the students in 
group, to develop and show transverse skills on research and autonomy, communication of conclusions, 
knowledge and rationals.
In the 2nd round exam are included issues of each AU, which reflects the weighting given within the tests 
carried out in continuous assessment (1st round).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Marins J., 2005, Internal combustion Engines, Porto, Publindústria, ISSBN 972 98726 8 6,
- Woodyard D., 2004, Pounder's Marine Diesel Engines and Gas Turbines, 8th ed., Norfolk, Elsevier 
Butterworth Heinemann, ISSBN 0 7506 5846 0,
- Wilbur C.T. Wight D.A., 1995, Pounder's Marine Diesel Engines, 6th ed., Butterworth Heinemann, ISSBN 0 
7506 0078 0,
- Principles of Naval Engineering: Propulsion and Auxiliary Systems (The U.S. Naval Institute Blue & Gold 
Professional Library) Hardcover – August 15, 2012 ISBN-13: 978-1612511047
- Wills J.G., Lubrication Fundamentals, NewYork/Basel, Mobil Oil Corp, ISBN 0 8247 6976 7
- Silva, P. (2015), class notes on Maritime Machinery I, Escola Naval
- Naval Academy Notes, 2000, Gas Turbines LM 2500 FFAH “Vasco da Gama”,

Mapa X - Análise Operacional / Operational Analysis
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Operacional / Operational Analysis

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sofia Isabel Nunes de Miranda (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, e contribuir para o 
objetivo do ciclo de estudos: oficial de quarto à ponte de UN's, através dos seguintes OA's da UC:
OA1 Proporcionar aos alunos conhecimentos que os habilitem a sustentar a tomada de decisão em bases 
quantitativas, em casos simples, utilizando os métodos da Investigação Operacional (IO).
OA2 Familiarizar os alunos com alguns modelos e ferramentas de IO, clássicos e de literatura corrente, em 
diversos domínios, sobretudo quando aplicáveis à Marinha e às áreas de Operações Navais e Gestão.;
OA3 Habilitar os alunos a apreciar potenciais oportunidades de utilização das capacidades da IO e a tirar o 
melhor partido dos recursos existentes na Marinha;
OA4 Formular problemas de natureza combinatória usando formulações de Programação Linear inteira 
Mista;
OA5 Resolver problemas de Programação Linear com recurso ao Solver do Excel e MATLAB.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, and contribute to the objective 
of the studys' cycle: watchkeeping officer on board of NU's, through the following CU LO's:
LO1 Provide knowledge to students in order to support decision making based on quantitative methods, in 
particular, Operations Research (OR) techniques;
LO2 Familiarize students with OR models and algorithms, especially those applied to the Navy and 
management areas;
LO3 Identify potential opportunities, within the Portuguese Navy, to apply OR models in order to use the 
resources and capabilities more efficiently.
LO4 Learn to formulate a combinatorial problem using Mixed Integer Programming (MIP) formulations 
LO5 Use Solver routine and MATLAB to solve Linear Programming (LP) problems;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em oito Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0. Origens e desenvolvimento da IO 
UA1. Formulação de um problema de Programação Linear
UA2. Resolução de um problema de PL pelo método gráfico
UA3. Algoritmo Simplex. Método Big M
UA4. Problema de Transporte. Algoritmo Primal de transportes.
UA5. Otimização em Redes. Problema do Caminho mais curto.
UA6. Gestão de projetos. Método do Caminho Crítico. Método PERT
UA7. Teoria da Decisão. Decisão com risco e com Incerteza

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in ten Learning Units (LU):
LU0. History of Operations Research 
LU1. Formulating a Linear Programming Problem
LU2. Solving LP with graphical method 
LU3. Simplex Algorithm. Big M method
LU4. Transportation Problem. Primal algorithm
LU5. Network problems. Shortest-path problem and Minimum spanning tree problem. 
LU6. Project Management. Critical Path Method and PERT method
LU7. Decision Theory. Decision under risk and uncertainty

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 e OA3 são abordados na UA0 a UA7;
- OA2 é abordado na UA1, UA4, UA5 e UA7;
- OA4 é abordada nas UA1 a UA5;
- OA5 é abordada na UA2 e UA3;
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 and OA3 are addressed in LU 0 to LU 7;
- LO 2 is addressed in LU 1, LU 4, LU 5 and LU 7;
- LO 4 is addressed in LU 1 and LU 5;
- LO 5 is addressed in LU 2 and LU 3;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O curso é ministrado através de aulas teórico-práticas. Por regra é explicada a teoria que sustenta os 
diversos métodos e algoritmos, apenas no que é estritamente necessário à sua correta compreensão e 
aplicação. Considera-se, sobretudo, importante a explicação das hipóteses subjacentes a cada método e 
algoritmo, cuja verificação é condição necessária para a validade das conclusões das análises.
Cada método é ilustrado com pelo menos um exemplo numérico de aplicação e, quando aplicável, com 
resolução de exemplos em software adequado. 
Em cada semana serão fornecidos exercícios de aplicação, para resolução pelos alunos, cuja solução será 
entregue e comentada nas aulas seguintes.
Devido a limitações em tempo, a matéria será exposta no quadro, na maior parte dos casos. Na 
oportunidade, poderão ser efectuadas apresentações de projectos desenvolvidos na Marinha.
A avaliação consiste em dois testes de duas horas. 
Avaliação:
1ª Repetição: exame.
2ª Repetição: exame.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical and practical lessons. Theory is explained regarding 
algorithms and methods presented to solve problems, but only to guarantee the correct comprehension e 
applicability of the algorithms and methods. 
Each methods or model is illustrated with, at least, one numerical example and when possible, the example 
is solved with appropriate software.
A set of exercises to be completed independently in extra-classroom context are also proposed. Real 
problems are presented regarding case-studies that occurred in the Navy.
Evaluation:
1st round: exam.
2nd round: exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Frederick S. Hillier e Gerald J. Lieberman, INTRODUCTION TO OPERATIONS RESEARCH, , 8th Edition, 
Mcgraw-Hill International Editions, 2004.
- N.K. Jaiswal, Kluwer, MILITARY OPERATIONS RESEARCH: Quantitative Decision Making, 1ª Ed., 
Academic Publishers, 1997. 
- Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, James B. Orlin, NETWORKS FLOWS – THEORY, ALGORITHMS, 
AND APPLICATIONSS, , Prentice Hall, 1993.

Mapa X - Ingles V / English V

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ingles V / English V

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pamela Tierney (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

OA1. Compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstratos.
OA2. Entender a linguagem falada meios de comunicação, sobre temas familiares e não familiares 
encontradas na vida pessoal, social, ou profissional.
OA3. Ler artigos sem dificuldade e encontrar os pontos de vista dos escritores.
OA4. Comunicar espontaneamente, mostrando notável fluência e facilidade de expressão.
OA5. Tomar parte activa na discussão ou dar uma palestra, explicando e apoiar os próprios pontos de 
vista.
OA6. Escrever um ensaio ou relatório que desenvolve um argumento sistematicamente com realce 
adequado de pontos significativos e detalhes de apoio relevante.
OA7. Ter um grau relativamente elevado de controlo gramatical.
OA8. Entender e usar ativamente estruturas complexas de forma eficaz.
OA9. Ter uma boa variedade de vocabulário geral e questões ligadas ao próprio campo de trabalho.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 Understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics
LO2 Understand spoken language live or broadcast, on familiar & unfamiliar topics encountered in 
personal, social, or vocational life
LO3 Read articles without difficulty and grasp the writers’ stances or viewpoints
LO4 To communicate spontaneously, often showing remarkable fluency and ease of expression
LO5 To take an active part in discussion or give a talk, explaining and supporting one’s views
LO6 To write an essay or report that develops an argument systematically with appropriate highlighting of 
significant points & relevant supporting detail
LO7 To have a relatively high degree of grammatical control
LO8 To understand and actively use complex structures effectively
LO9 To have a good range of general vocabulary and matters connected to one’s field of work, avoiding 
much repetition
LO10 To generally use lexis quite accurately despite slips which do not affect clarity or hinder 
communication

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1 Grandes líderes: ler sobre os líderes militares e navais grandes e ouvir um discurso, o foco em língua 
sinalização e marcadores de discurso.
UA2 Discuta o que faz um grande líder. Foco no vocabulário adjetivos e as características líderes 
possuem.
UA3 Gramática: pretéritos e perfeitos, e consolidação condicional.
UA4 Expressão escrita - opinião ensaio. Discutir se a liderança é inerente ou podem ser aprendidas.
UA5 Investigar e preparar um discurso público sobre um líder de sua escolha.
UA6 O serviço militar: ouvir as pessoas falando sobre o porquê de eles se juntaram as forças armadas. 
Discutir razões próprias para se inscrever. Benefícios e dificuldades.
UA7 Ouvir / ler textos sobre o serviço militar obrigatório em outros países. Assistir a clipes de vídeo de 
recrutamento internacional e discutir diferentes abordagens e técnicas utilizadas. Foco linguagem: a 
linguagem de persuasão e de reforço.
UA8 Debate prós e contras de recrutamento V forças armadas profissionais. 

6.2.1.5. Syllabus:
LU1 Great leaders: personality traits quiz. Read about great military and naval leaders and listen to a 
speech, focus on signposting language and discourse markers. 
LU2 Discuss what makes a great leader. Vocabulary focus on adjectives and the characteristics leaders 
possess.
LU3 Grammar focus: past and perfect tenses, & conditional consolidation.
LU4 Writing skills focus - opinion essay. Discuss whether leadership is inherent or can be learnt.
LU5 Research and prepare a public talk on a leader of your choice.
LU6 Military service. Listen to people talking about why they joined the armed forces. Discuss own reasons 
for signing up. Benefits & difficulties.
LU7 Listen/read texts about conscription in other countries. Watch international video recruitment clips & 
discuss different approaches & techniques used. Language focus: language of persuasion & 
reinforcement. 
LU8 Debate pros & cons of conscription V professional armed forces.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1; UA5; UA6; UA7;
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- OA2 é abordada na UA1; UA2; UA5; UA6; AU7;
- OA3 é abordada na UA1; UA5; 
- OA4 é abordada na UA2; UA4; UA5; UA6; AU7; AU8;
- OA5 é abordada na UA2; UA5; UA6; AU7; 
- OA6 é abordada na UA4;
- OA7 é abordada na UA2; UA3; UA4; UA5; AU6;
- OA8 é abordada na UA3; UA4; UA5; UA8;
- OA9 é abordada na UA1; UA2; UA4; UA6; AU7; UA8;
- OA10 é abordada na UA2; UA4; UA5; UA6; AU8;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1; LU5; LU6; LU7;
- LO2 is addressed in LU1; LU2; LU5; LU6; LU7;
- LO3 is addressed in LU1; LU5; 
- LO4 is addressed in LU2; LU4; LU5; LU6; LU7; LU8;
- LO5 is addressed in LU2; LU5; LU6; LU7;
- LO6 is addressed in LU4; 
- LO7 is addressed in LU2; LU3; LU4; LU5; LU6;
- LO8 is addressed in LU3; LU4; LU5; LU8;
- LO9 is addressed in LU1; LU2; LU4; LU6; LU7; LU8;
- LO10 is addressed in LU2; LU4; LU5; LU6; LU8;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é baseada principalmente na abordagem de aprendizagem baseada em tarefas (TBL): 
segundo o qual os alunos a alcançar seus objetivos finais através da realização de "tarefas" (produção de 
textos escritos ou apresentações orais, relatórios, etc.). Entrada de idioma apropriado (tanto naval e geral 
em Inglês) e feedback sobre o desempenho é fornecida para ajudar a desenvolver alcance e precisão do 
uso da linguagem dos alunos, a palavra, sentença e nível de texto. A avaliação é baseada na aquisição das 
competências descritas no Quadro Europeu Comum (CEF) a nível B2, em relação aos seguintes 
componentes: falado e compreensão, interação e produção da linguagem falada e escrita escrito. A 
avaliação é contínua, com base no trabalho realizado em sala de aula, bem como trabalhos de casa, e 
também teste baseado.
Avaliação:
1ª fase: Avaliação contínua: Inglês falado, escrito Inglês, marca de classe,
2ª fase: exame final (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on the approach of Task-based learning (TBL): whereby learners 
achieve their final objectives through the carrying out of ‘tasks’ (producing written texts or oral 
presentations, reports, etc.). Appropriate language input (both naval and general English) and feedback on 
performance is provided to help develop learners’ range and accuracy of language use, at word, sentence 
and text level. Evaluation is based on the acquirement of the competencies outlined in the Common 
European Framework (CEF) at B2 level, in relation to the following components: spoken and written 
comprehension, interaction, and production of spoken and written language. Assessment is ongoing, 
based on work carried out in class as well as homework, and also test based.
Evaluation: 
1st round: Continuous assessment: spoken English (20%), written English (10%), class mark (20%)
Spoken English test (20%)
Final test (40%) 
2nd round: final exam (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos são consistentes com os objectivos da unidade curricular, dado que o programa foi 
projetado para atender tanto os objectivos do Quadro Europeu Comum (CEF) descritores de idioma para o 
nível B2, bem como léxico e conteúdos relacionados com Inglês militar, Inglês mais especificamente 
naval .
Os temas foram escolhidos para desenvolver e expandir geral Inglês uso da linguagem dos alunos, bem 
como léxico relativos a vários aspectos do Inglês naval e da vida no mar. O programa é projetado para 
desenvolver precisão e aumentar o leque de linguagem utilizada, bem como desenvolver as quatro 
habilidades linguísticas: receptivo, ouvindo e lendo, e produtivo, falar e escrever.
Como tal, o programa irá fornecer os alunos com os conhecimentos, competências e habilidades listadas 
nos objetivos de aprendizagem (OA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The contents are consistent with the objectives of the curricular unit given that the programme was 
designed to address both the objectives of the Common European framework (CEF) language descriptors 
for level B2 as well as lexis and content relating to military English, more specifically naval English.
The themes were chosen to develop and expand learners’ general English language usage as well as lexis 
relating to various aspects of naval English and life at sea. The programme is designed to develop 
accuracy and increase the range of language used as well as develop all four language skills: receptive, 
listening and reading, and productive, speaking and writing.
As such, the programme will provide learners with the knowledge, skills and abilities listed in the learning 
objectives (LO).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
British Council Produced Materials. 
Mellor-Clark, Simon. 2006. Campaign 3-English for the Military. Macmillan, Oxford.
Cunningham, Sarah, Eales, Francis & Moor, Peter. 2005. Cutting Edge Intermediate. Longman.
Cunningham, Sarah. 2005. Cutting Edge Upper-intermediate. Longman.
Greenall, Simon. 1995. Reward Intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Greenall, Simon. 1997. Reward Upper-intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Bowyer, Richard. 2001. Check your Vocabulary for Military English. Bloomsbury, London.
Barber Jr. USN, CAPT James, A. 2005. Naval Shiphandler’s guide. Naval Institute Press, Maryland.
Blakely, T, N. 1983. English for Maritime Studies. Pergamon Press.Oxford.

Mapa X - Automação e controlo / Automation and control

6.2.1.1. Unidade curricular:
Automação e controlo / Automation and control

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Duarte Manuel da Conceição Palma (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através dos 
seguintes OA's da UC:
OA1 descrever conceitos fundamentais da retroacção negativa em sistemas físicos;
OA2 Modelar sistemas eléctricos mecânicos e hidráulicos;
OA3 Reduzir subsistemas múltiplos;
OA4 Analisar a resposta transiente e estacionária de sistemas de controlo;
OA5 Analisar e desenhar sistemas de controlo com base na resposta em frequência.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1 Describe fundamental concepts of feedback in physical systems;
LO2 Modeling of electrical, mechanical and fluid systems; 
LO3 Reduction of multiple subsystems;
LO4 Transient and steady-state response analyses;
LO5 Control systems analysis and design by the frequency response method.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em quatro Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Conceitos fundamentais
UA2. Modelação de sistemas 
UA3. Análise temporal
UA4. Análise frequencial

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in four Learning Units (LU):
LU1. Fundamental concepts 
LU2. Modeling systems
LU3. Time response techniques
LU4. Frequency response techniques
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordado na UA1;
- OA2 e OA3 são abordados na UA2;
- OA4 é abordado na UA3;
- OA5 é abordado na UA4.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LA1;
- LO2 and LO3 are addressed in LA2;
- LO4 is addressed in LU3;
- LO5 is addressed in LU4;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teóricas, havendo também um conjunto de teórico-
práticas. As sessões teóricas incluem a exposição de conceitos e metodologias, resolução de exemplos, 
discussão e interpretação de resultados.
As sessões teórico-práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a 
discussão e interpretação dos resultados. É igualmente proposto um conjunto de exercícios que deverão 
ser resolvidos de forma autónoma no contexto extra-aula.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e trabalhos práticos.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical lessons, and also on a set of theoretical-practical 
classes. The theoretical sessions include presentation of concepts and methodologies, solving examples, 
discussion and interpretation of results.
The theoretical-practical sessions are geared towards solving problems and exercises, including 
discussion and interpretation of results. A set of exercises to be completed independently in extra-
classroom context are also proposed.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of tests and practical work.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- os testes e os trabalhos práticos abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA4;
O teste tem um maior peso na nota final devido à importância que é dada à capacidade de cada aluno 
desenvolver os seus próprios métodos e estratégias de estudo. No exame de 2ª época estão incluídas 
questões de cada UA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works addresses the learning units LU1 to LU4;
The test has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability of each student 
to develop their own study methods and strategies. In the 2nd round exam are included issues of each LU.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CFR C. Saldanha Carreira, “Sistemas de Controlo Automático”, Escola Naval, 1987
Di Stefano, Williams & Stubberud, “Feedback and Control Systems”, Schaum’s Outline McGraw-Hill, 1990
Norman Nise, “Control Systems Engineering”, John Wiley, 2011
Golnaraghi & Kuo, “Automatic Control Systems”, John Wiley, 2010
K. Ogata, “Modern Control Engineering”, Prentice Hall, 2010
Dorf & Bishop, “Modern Control Systems”, Prentice Hall, 2011
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Mapa X - Electrotecnia / Circuit Analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrotecnia / Circuit Analysis

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Duarte Damas (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Eletricidade e Energia, através dos seguintes OA's 
da UC:
OA1. Aprender e/ou rever conceitos básicos relativos a circuitos eléctricos: grandezas, símbolos e 
unidades SI associadas.
OA2. Saber analisar circuitos em modo DC com vários nós e malhas, usando as leis de Ohm e de 
Kirchhoff.
OA3. Aprender o conceito de equivalência de circuitos e os principais teoremas de circuitos eléctricos.
OA4. Compreender o funcionamento de condensadores e de bobines, e saber analisar comportamentos 
transitórios de circuitos usando a transformada de Laplace.
OA5. Saber analisar circuitos em modo AC com vários nós e malhas, usando as leis de Kirchhoff e o 
conceito de fasor e de impedância.
OA6. Compreender o conceito de potência em regime alternado sinusoidal.
OA7. Aprender as topologias básicas de circuitos trifásicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's Electricity and Energy, through the following CU LO's:
LO1. To become acquainted with and/or review basic concepts related to electrical circuits: quantities, 
symbols and SI units.
LO2. To be able to analyze DC circuits with several nodes and loops using Ohm’s and Kirchhoff’s laws.
LO3. To learn the concept of circuit equivalence and the main circuit theorems.
LO4. To understand the operation of capacitors and inductors, and to be able to perform transient analysis 
using the Laplace transform.
LO5. To be able to analyze AC circuits with several nodes and loops using Kirchhoff’s laws and the phasor 
and impedance concept.
LO6. To understand the notion of AC steady-state power.
LO7. To learn the basic topologies of three-phase circuits.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em nove Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Conceitos introdutórios 
UA2. Leis de Kirchhoff
UA3. Teoremas aplicáveis à análise de circuitos.
UA4. Análise de circuitos pelos métodos clássicos.
UA5. Aplicação da transformada de Laplace à análise de circuitos.
UA6. Análise sinusoidal estacionária.
UA7. Potência em regime sinusoidal estacionário.
UA8. Circuitos trifásicos.
UA9. Resposta em frequência.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in nine Learning Units (LU’s):
LU1. Introductory concepts.
LU2. Kirchhoff laws.
LU3. Theorems pertinent to the analysis of circuits.
LU4. Classical methods in circuit analysis.
LU5. Laplace transform methods.
LU6. AC steady-state analysis.
LU7. Power in steady-state ac circuits.
LU8. Three-phase circuits.
LU9. Variable-frequency circuits.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1;
- OA2 é abordada na UA2;
- OA3 é abordada na UA3;
- OA4 é abordada na UA4;
- OA5 é abordada na UA5;
- OA6 é abordada na UA6;
- OA7 é abordada na UA7;
- OA8 é abordada na UA8;
- OA9 é abordada na UA9;
Esta UC, apoiada nas anteriores UC’s de Electromagnetismo e de Análise Matemática, é essencial para 
posteriores UC’s, tais como Máquinas Eléctricas, Tecnologia e Medidas Eléctricas, Fundamentos de 
Electrónica, Electrónica I e II, entre outras.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1;
- LO2 is addressed in LU2;
- LO3 is addressed in LU3;
- LO4 is addressed in LU4;
- LO5 is addressed in LU5;
- LO6 is addressed in LU6;
- LO7 is addressed in LU7;
- LO8 is addressed in LU8;
- LO9 is addressed in LU9;
This CU, having the support of the previous CU’s of Electromagnetism and Mathematical Analysis, is 
essential for some posterior CU’s such as Electric Machines, Electric Measurements and Technology, 
Fundamentals of Electronics, Electronics I and II, among others.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se em aulas teóricas e teórico-práticas, com ênfase nas aplicações práticas. 
As aulas teóricas incluem a exposição de conceitos e metodologias, resolução de exemplos, discussão e 
interpretação de resultados.
As sessões práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e 
interpretação dos resultados. É proposto um conjunto de exercícios que deverão ser resolvidos de forma 
autónoma no contexto extra-aula.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based on theoretical and practical lessons, with an emphasis on practical 
applications. The theoretical sessions include presentation of concepts and methodologies, solving 
examples, discussion and interpretation of results.
The practice sessions are geared towards solving problems and exercises, including discussion and 
interpretation of results. A set of exercises to be completed independently in extra-classroom context are 
also proposed.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of tests and practical works.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias alternada com a resolução imediata de exercícios de 
aplicação proporciona aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como 
objetivos de aprendizagem (OA). O método de avaliação adoptado permite avaliar os OA enumerados, já 
que estimula, através do estudo pessoal de preparação para os testes e/ou exame, a consolidação do 
material exposto, especialmente na sua componente de aplicação prática.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical presentation of concepts and methods, alternated with the in-class resolution of exercises 
gives the students the knowledge and the competences referred to as Learning Objectives. The evaluation 
method adopted allows for an assessment of the LO mentioned above because it stimulates, through 
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personal study of preparation for the tests and/or final exam, the consolidation of the material exposed in 
class, especially in its practical component.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- J. David Irwin, R. Mark Nelms, Basic Engineering Circuit Analysis 9th. ed. (Wiley).
- R. Strum, J. Ward, Electric Circuits and Networks (Quantum Publishers).
- C. K. Alexander, M. N. Sadiku, Fundamentals of Electrical Circuits (McGraw-Hill).

Mapa X - Desenho de Máquinas / Machine Drawing

6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho de Máquinas / Machine Drawing

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel Ribeiro Parreira (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através dos 
seguintes OA's da UC:
OA1 Conhecer as regras convencionais de representação de Desenho de Máquinas, através do estudo de 
modelos simples e de modelos de conjunto;
OA2 Ser capaz de traduzir em linguagem de desenho modelos simples e modelos de conjunto;
OA3 Ser capaz de interpretar os vários tipos de desenho e de dominar essa linguagem técnica;
OA4 Ser capaz de executar alguns tipos de desenho, nomeadamente esboços, esquemas, desenhos de 
pormenor e desenhos de conjunto;
OA5 Ser capaz de compreender e utilizar programas informáticos de desenho, nomeadamente desenho 
assistido por computador (CAD – Nível II).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1 To know the conventional rules of Machine Drawing’s representation through the study of simple and 
complex models of parts and assemblies;
LO2 Being able to translate into drawing language simple and complex models of parts and assemblies;
LO3 Being able to interpret the various types of drawings and master this technical language;
LO4 Being able to perform several types of drawings, including sketches, detailed drawings and assembly 
drawings;
LO5 Being able to understand and use computer-aided design software (CAD - Level II).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em oito Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0. Introdução ao Desenho de Máquinas
UA1. Materiais mais correntes em construção metálica e mecânica
UA2. Toleranciamento – dimensional e geométrico – e acabamento de superfícies
UA3. Normalização e desenho de Órgãos de Máquinas
UA4. Desenho de Máquinas
UA5. Desenho Asssitido por Computador (Nível II)
UA6. Estudo de desenho de navios
UA7. Desenho de implantação de alterações em desenhos de navios

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in eight Learning Units (LU):
LU0. Introduction to Machine Drawing 
LU1. Most common materials used in metal and mechanical construction
LU2. Tolerances - dimensional and geometric - and surface finishing
LU3. Standardization and drawing of Machine Elements
LU4. Introduction to Machine Design and its drawing
LU5. Computer-Aided Design (Level II)
LU6. Study of ship’s drawings 
LU7. Modifications of ships and its consequences in the ship’s drawings
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA0, UA1, UA2, UA3, UA4, UA6 e UA7;
- OA2 é abordada na UA0, UA1, UA2, UA3, UA4, UA6 e UA7;
- OA3 é abordada na UA0, UA1, UA2, UA3, UA4, UA6 e UA7;
- OA4 é abordada na UA0, UA1, UA2, UA3, UA4, UA6 e UA7;
- OA5 é abordada na UA5;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU0, LU1, LU2, LU3, LU4, LU6 and LU7;
- LO2 is addressed in LU0, LU1, LU2, LU3, LU4, LU6 and LU7;
- LO3 is addressed in LU0, LU1, LU2, LU3, LU4, LU6 and LU7;
- LO4 is addressed in LU0, LU1, LU2, LU3, LU4, LU6 and LU7;
- LO5 is addressed in LU5;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC baseia-se em aulas teóricas (T), havendo também um conjunto de aulas práticas (P). As sessões T 
incluem a exposição de conceitos e metodologias, e apresentação de exemplos de aplicação.
As sessões P estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e 
interpretação dos resultados. É igualmente proposta a realização de um projecto final que deverá ser 
resolvido de forma autónoma (extra-aula). A instrução é ministrada tendo em especial atenção os seus 
aspectos P, escalonada com as noções T necessárias, por forma a dar aos alunos uma capacidade 
interpretativa que possibilite, uma situação de à vontade frente a desenhos técnicos da especialidade, 
assim como a capacidade de representação, através da linguagem do desenho, de determinados órgãos 
de máquinas, ou construções metálicas, ou de componentes mecânicos.
Avaliação:
1ª Época: avaliação contínua composta por dois testes teóricos, dois testes práticos e um projecto.
2ª Época: exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based on theoretical lessons, and also on a set of practical classes. The theoretical 
sessions include presentation of concepts and methodologies, as well as the presentation of several 
examples.
The practice sessions are geared towards solving problems and exercises, including discussion and 
interpretation of results. A final project to be completed independently in extra-classroom context is also 
proposed. Particular attention will be given to practical instruction, in order to give students a robust 
interpretative capacity that will allow the necessary knowledge to interpret technical drawings and be able 
to represent machine elements, or mechanical components, or metallic construction according technical 
drawing rules.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of two theoretical tests, two practical tests and one practical 
work (project).
2nd round: final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA). A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados e toda a matéria leccionada ao longo do 
semestre.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
The evaluation method allows evaluating the LO listed, as well as all the subjects taught in the Learning 
Units (LU).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Desenho Técnico – Luís Veiga da Cunha – Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 15ª edição 
- Desenho Técnico Moderno – Arlindo Silva, Carlos Tavares Ribeiro, João Dias, Luís Sousa – Ed. Lidel 
- Desenho de Construção Mecânica – Simões Morais 
- Colecção de desenhos de navios existente na Escola Naval
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Mapa X - Mecânica Aplicada / Applied Mechanics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica Aplicada / Applied Mechanics

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Jorge Mota Duarte (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica e Propulsão, através dos seguintes OA's 
da UC:
OA1. - Determinar resultantes de sistemas de forças concentradas e distribuídas, e seus sistemas 
equivalentes.
OA2. - Determinar esforços em estruturas submetidas a carregamentos diversos e em equilíbrio.
OA3. - Determinar deformações e distribuição de tensões em elementos estruturais simples.
OA4. - Compreender o mecanismo de transmissão de esforços entre elementos estruturais.
OA5. - Compreender os efeitos sobre elementos estruturais simples da acção simultânea de mais do que 
um tipo de solicitação.
OA6. - Compreender o conceito de resistência estrutural.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics and Propulsion, through the following CU LO's:
LO1. - Determine the resultant of concentrated and distributed systems of forces, and their equivalent 
systems.
LO2. - Determine internal loads in structures subjected to several loadings and in equilibrium.
LO3. - Determine strains and stress distribution in simple structural elements.
LO4. - Understand the mechanisms of load transmission between structural elements.
LO5. - Understand the effects on simple structural elements resulting from the simultaneous action of more 
than one type of loading.
LO6. - Understand the concept of structural resistance.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em duas partes e onze unidades de aprendizagem (UA), como se 
segue:
1.ª Parte
UA1. - Estática das partículas: forças no plano; forças no espaço; e equilíbrio
UA2. - Corpos rígidos: sistemas equivalentes de forças; momento de uma força; e binários
UA3. - Equilíbrio de corpos rígidos
UA4. - Centróides e centros de gravidade
2.ª Parte
UA5. - Análise de estruturas: treliças
UA6. - Análise de estruturas: estruturas de suporte; e máquinas
UA7. - Forças em vigas: força de corte; e momento flector
UA8. - Momentos de inércia
UA9. - Conceito de tensão
UA10. - Tensão e deformação: esforço normal
UA11. - Torção

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in two parts and eleven learning units (LU), as follows:
Part One
LU1. - Statics of particles: forces in the plane; forces in the space; and equilibrium
LU2. - Rigid Bodies: equivalent systems of forces; moment of a force; and moment of a force
LU3. - Equilibrium of rigid bodies
LU4. - Centroids and centers of gravity
Part Two
LU5. - Analysis of structures: trusses
LU6. - Analysis of structures: structures of support; and machines
LU7. - Forces in beams: shearing force; and bending moment
LU8. - Moment of inertia
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LU9. - The concept of stress
LU10. - Stress and strain: axial loading
LU11. - Torsion

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA), da seguinte forma:

OA1. é abordada na UA1 a UA3;
OA2. é abordada na UA4 a UA7;
OA3. é abordada na UA9 a UA11;
OA4. é abordada na UA5 a UA7;
OA5. é abordada na UA5 a UA7;
OA6. é abordada na UA9 a UA11.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO), as follows:

LO1. is addressed in LU1 to LU3;
LO2. is addressed in LU4 to LU7;
LO3. is addressed in LU9 to LU11;
LO4. is addressed in LU5 to LU7;
LO5. is addressed in LU5 to LU7;
LO6. is addressed in LU9 to LU11.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino baseia-se em lições teóricas, complementadas por um conjunto de aulas teórico-
práticas.
As sessões teóricas incluem a exposição de conceitos e metodologias, apoiado em exemplos práticos.
As sessões teórico-práticas estão orientadas para a resolução de exercícios de aplicação, incluindo a 
discussão e interpretação dos resultados. É igualmente proposto um conjunto de exercícios que deverão 
ser resolvidos de forma autónoma no contexto extra-aula.
Avaliação:
A metodologia de avaliação da UC é contínua e resulta da ponderação das seguintes componentes:
1.ª Avaliação Escrita - Cobrindo a primeira parte do programa;
2.ª Avaliação Escrita - Cobrindo a segunda parte do programa.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based on theoretical lessons, complemented by a set of theoretical and 
practical classes.
The theoretical sessions includes presentation of concepts and methodologies, supported on practical 
examples.
The theoretical and practical sessions are geared towards solving application exercises, including 
discussion and interpretation of results. A set of exercises to be completed independently in extra-
classroom context are also proposed.
Evaluation:
Continuous assessment consists of two written evaluations:
First Evaluation - Covering the first part of the syllabus;
Second Evaluation - Covering the second part of the syllabus.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências apontados como objectivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que as avaliações 
cobrem as unidades de aprendizagem UA1 a UA11.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises, will 
provide students with the knowledge, skills and abilities pointed as learning objectives (LO).
The proposed evaluation allows to evaluate the LO listed, taking into account that the evaluations cover 
the learning units LU1 to LU11.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Beer, F. P. & Johnston, E. R.; “Mecânica Vectorial para Engenheiros - Estática”; 6.ª Edição; McGraw-Hill de 
Portugal; 1998; ISBN 972-8298-73-0
Beer, F. P. & Johnston, E. R. & De Wolf, J. T.; “Mecânica dos Materiais”; 3.ª Edição; McGraw-Hill de 
Portugal; 2003; ISBN 972-7731-45-7
Moura Branco, C.A.; "Mecânica dos Materiais - Teoria e Aplicações"; McGraw-Hill de Portugal; 1989; ISBN 
972-9241-09-0

Mapa X - Materiais / Materials

6.2.1.1. Unidade curricular:
Materiais / Materials

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco Manuel Braz Fernandes (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Jorge Joaquim Pamies Teixeira (1h/semana; 1h/week)

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através dos 
seguintes OA's da UC:
OA1 Identificar os principais tipos de estruturas cristalinas.
OA2 Identificar as etapas necessárias para a caracterização estrutural recorrendo à preparação 
metalográfica;
OA3 Ler e interpretar diagramas de equilíbrio;
OA4 Compreensão do papel dos defeitos cristalinos nas propriedades dos materiais;
OA5 Analisar os resultados de ensaios de tracção e dureza;
OA6 Identificar os diferentes fenómenos de natureza electroquímica associados às principais formas de 
corrosão em ambiente naval;
OA7 Compreender a importância da relação "estrutura-propriedades" na selecção de materiais para 
diferentes aplicações, através da análise de alguns casos práticos;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1 Identify the main crystalline structures;
LO2 Identify the steps needed for the structural characterization using metallographic techniques;
LO3 Read and interpret equilibrium diagrams;
LO4 Understand the role of the structure on the properties of materials;
LO5 Analyse the results of tensile and hardness tests;
LO6 Identify the electrochemical phenomena behind the corrosion processes in marine environment;
LO7 Understand the relevance of the relationship “structure/properties” in the the process of materials 
selection for different applications;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em nove Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Estrutura cristalina. Defeitos cristalinos e propriedades mecânicas
UA2. Caracterização estrutural de materiais
UA3. Diagramas de equilíbrio
UA4. Ligas metálicas: características, fabrico e processamento.
UA5. Materiais poliméricos: características, fabrico e processamento.
UA6. Materiais cerâmicos: características, fabrico e processamento.
UA7. Materiais compósitos: características, fabrico e processamento.
UA8. Interacção material / meio envolvente
UA9. Projecto e selecção de materiais

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in 9 Learning Units (LU):
LU1. Crystalline structure. Structural defects and mechanical properties
LU2. Structural characterization of materials
LU3. Equilibrium diagrams
LU4. Metallic alloys: characteristics, fabrication and processing.
LU5. Polymers: characteristics, fabrication and processing.
LU6. Ceramics: characteristics, fabrication and processing.
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LU7. Composites: characteristics, fabrication and processing.
LU8. Interaction material / environment
LU9. Project and selection of materials

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
OA1 é abordado em UA1;
OA2 é abordado em UA2;
OA3 é abordado em UA3;
OA4 é abordado em UA1, UA4, UA5, UA6, UA7;
OA5 é abordado em UA1;
OA6 é abordado em UA8;
OA7 é abordado em UA9;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
LO1 is adressed in LU1;
LO2 is adressed in LU2;
LO3 is adressed in LU3;
LO4 is adressed in LU1, LU4, LU5, LU6, LU7;
LO5 is adressed in LU1;
LO6 is adressed in LU8;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teórico-práticas, havendo também um conjunto de 
aulas práticas. As sessões teórico-práticas incluem a exposição de conceitos e metodologias, resolução 
de exemplos, discussão e interpretação de resultados.
As sessões práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e 
interpretação dos resultados, sendo complementadas por aulas práticas laboratoriais (metalografia, 
ensaios mecânicos, difracção de raios X).
No final da UC os alunos realizam um trabalho de selecção de materiais utilizando o programa CES-
EduPack (Ashby).
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por dois testes e um trabalho prático (selecção de materiais).
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical and practical lessons, and also on a set of practical 
classes. The theoretical-practical sessions include presentation of concepts and methodologies, solving 
examples, discussion and interpretation of results.
The practice sessions are geared towards solving problems and exercises, including discussion and 
interpretation of results, complemented by laboratorial sessions (metallography, mechanical testing, X-ray 
diffraction).
At the end, the students present a report on materials selection, using the software CES-EduPack (Ashby).

Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of 2 tests and one practical work (materials selection).
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos e competências enumerados como objetivos de aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- os testes e o trabalho prático abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA9;
- o exame de 2ª época estão inclui questões de cada UA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works addresses the learning units LU1 to LU9;
-. The 2nd round exam includes issues of each LU.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Principles of Materials Science and Engineering, de W. F. Smith, McGraw-Hill, 3.rd edition, New York, 
1996; translated to Portuguese (“Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais”) published by McGraw-
Hill de Portugal, Lisboa, 1998 
- Materials Science and Engineering. An Introduction, de William Callister Jr, John Wiley & Sons, New York, 
2001; includes a CD with 3D animations of crystalline structures and defects, simulations of tensile tests 
and a selections of problems.

Mapa X - Organização

6.2.1.1. Unidade curricular:
Organização

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Costa Crispim de Sousa (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: chefe de serviço de bordo de UN's, oficial de quarto À 
ponte de UN's, através de:
OA1 Conhecer os conceitos básicos de organização;
OA2 Compreender a organização superior da Defesa Nacional e as bases da organização das Forças 
Armadas;
OA3 Compreender a organização das Forças Armadas Portuguesas
OA4 Compreender a organização da Marinha;
OA5 Compreender a organização da Autoridade Marítima;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studys' cycle: department, and service manager on board of NU's, 
watchkeeping officer on board of NU's, through:
LO1 Knowledge of the basics of organization;
LO2 Understand the superior organization of National Defence and organizational bases of the Armed 
Forces;
LO3 Understand the organization of the Portuguese Armed Forces
LO4 Understand the organization of the Navy;
LO5 Understand the organization of the Maritime Authority;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em onze Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0. A organização militar;
UA1. O Conceito Estratégico de Defesa Nacional;
UA2. A Lei da Defesa Nacional
UA3. A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas;
UA4. O Ministério da Defesa Nacional. Estrutura e Orgânica;
UA5. O Estado-Maior General das Forças Armadas. Estrutura e Orgânica;
UA6. O Exército. Estrutura e Orgânica;
UA7. A Força Aérea. Estrutura e Orgânica;
UA8. A Marinha. Estrutura e Orgânica;
UA9. A Autoridade Marítima. Estrutura e Orgânica;

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in eleven Learning Units (LU):
LU0. The military organization;
LU1. National Defence Strategic Concept;
LU2. The Organic Law of the National Defence;
LU3. The Organic Law of the Armed Forces Organic Bases;
LU4. The National Defence Ministry. Organizational structure and bodies
LU5. The Armed Forces General Staff. Organizational structure and bodies
LU6. The Army. Organizational structure and bodies
LU7. The Air Force. Organizational structure and bodies
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LU8. The Navy. Organizational structure and bodies
LU9. Maritime Authority. Organizational structure and bodies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordado na UA0;
- OA2 é abordado na UA1 a UA4;
- OA3 é abordado na UA5 a UA7;
- OA4 é abordada na UA8;
- OA5 são abordadas nas UA9;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU0;
- LO2 is addressed in LU1 to LU4;
- LO3 is addressed in LU5 to LU7;
- LO4 is addressed in LU8;
- LO5 is addressed in LU9;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teóricas de explanação da matéria e análise de 
textos legais, nomeadamente leis orgânicas e estatutos legais que regulam juridicamente as várias 
estruturas, órgãos e serviços competentes, sendo lecionado com apoio de apresentações em power-point.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e trabalhos práticos.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is mainly based on theoretical explanation of the matter and analysis of legal texts, 
notably organic and legal status laws which legally regulate the various structures, competent bodies and 
services, being taught with the support of presentations in power-point.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of tests and practical work.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e o estudo e análise dos diplomas legais com as estruturas 
orgânicas, atribuições e competências dos vários organismos e serviços, irá proporcionar aos alunos os 
conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- os testes e os trabalhos práticos abordam as unidades de aprendizagem UA0 a UA5;
A exposição dos tópicos nas aulas fornece o enquadramento teórico. O debate com os alunos promove 
habilidades e competências de análise e discussão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and the study and analysis of the legislation with the organic 
structures and the administrative powers of the various organ and services will provide students with the 
knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works address the learning units LU0 to LU5;
The presentation of topics in classes provide the theoretical background. Debates with the students foster 
the skills and competences of analysis and discussion.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Legislação em vigor.
- Fundamentos de Organización y Direccion General - Andrea Zerilli. 
- Introdução à Teoria Geral da Administração - Idalberto Chiavenato - McGraw-Hill.

Mapa X - Inglês VI / English VI

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Inglês VI / English VI

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pamela Tierney (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

OA1 compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e resumos
OA2 compreender a linguagem falada meios de comunicação
OA3 Leia artigos sem dificuldade e agarrar posições ou pontos de vista dos escritores
OA4 Comunicar espontaneamente, muitas vezes mostrando notável fluência e facilidade de expressão
OA5 tomar parte activa na discussão ou dar uma palestra, explicando e apoiar os próprios pontos de vista
OA6 Escrever um artigo ou relatório que destaca os aspectos mais importantes e acrescenta detalhes de 
apoio
relevantes
OA7 Ter um grau relativamente elevado de controle gramatical
OA8 Compreender e usar ativamente estruturas complexas de forma eficaz
OA9 Ter uma boa variedade de vocabulário geral e questões ligadas ao próprio campo de trabalho, 
evitando a repetição
OA10 Usar léxico com bastante precisão
OA11 Descreva um evento claramente, destacar pontos importantes e lidar com acompanhamento 
perguntas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 Understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics.
LO2 Understand spoken language live or broadcast, on familiar & unfamiliar topics encountered in 
personal, social, or vocational life.
LO3 Read articles without difficulty and grasp the writers’ stances or viewpoints.
LO4 Communicate spontaneously, often showing remarkable fluency and ease of expression. 
LO5 Take an active part in discussion or give a talk, explaining and supporting one’s views. 
LO6 Write an article or report that highlights significant points & adds relevant supporting detail.
LO7 Have a relatively high degree of grammatical control.
LO8 Understand and actively use complex structures effectively.
LO9 Have a good range of general vocabulary and matters connected to one’s field of work, avoiding 
repetition.
LO10 Use lexis fairly accurately despite slips which do not affect clarity.
LO11 Describe an event clearly, highlight significant points & deal with follow up questions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1 dilemas morais - Tomada de decisões
UA2 Ler um livro
UA3 Procurar uma história de sobrevivência e verdadeiro presente para a classe, se preparar para lidar 
com
perguntas da platéia
UA4 Prepare uma entrevista com um sobrevivente fictícios e escrever a história como um artigo de jornal
UA5 Língua relacionadas com: instruções de bordo / locais, secções de navios e linhas de ancoragem
Introduzir termos relativos: um movimento de navios, a medição detalhada, comandos de manobra, 
marinharia,
navio de manuseio de-forças em um navio
UA6 Grammar foco: artigos, preposições de tempo
UA7 Aduaneiros LU7 Sociais / tabus
Consciência cultural
UA8 Desastres naturais LU8
Leia artigos sobre uma variedade de esta desastres e suas conseqüências - foco vocabulário
UA9 assistência humanitária - ler sobre esta missões e discutir o papel dos militares / ONG

6.2.1.5. Syllabus:
LU1 Moral dilemmas – decision making
Language focus: justifying, explaining, conditionals
LU2 Read book, Survive the Savage Sea & other survival stories
Watch a clip from a film about survival
Vocabulary – useful techniques & objects for difficult/survival situations
LU3 Research a true survival story and present it to the class, prepare to deal with questions from the 
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audience
LU4 Prepare an interview with a fictitious survivor and write up the story as a newspaper article
LU5 Language relating to: shipboard directions/locations, sections of ships & mooring lines
Introduce terms relating to: a ships movement, measurement-depth, steering commands, seamanship, ship 
handling-forces on a ship
LU6 Grammar focus: articles, prepositions of time
LU7 Social customs/taboos
Cultural awareness
LU8 Natural disasters
Read articles about a range of this disasters and their consequences - vocabulary focus
LU9 Humanitarian assistance – read about this missions and discuss the role of the military/NGOs

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA2; UA7; UA8; UA9; 
- OA2 é abordada na UA2; UA4; UA5; 
- OA3 é abordada na UA2; UA7; UA8; UA9;
- OA4 é abordada na UA1; UA7; UA8; 
- OA5 é abordada na UA1; UA7; UA8; UA9;
- OA6 é abordada na UA4;
- OA7 é abordada na UA1; UA3; UA6; UA9; UA10;
- OA8 é abordada na UA1; UA3; UA4; 
- OA9 é abordada na UA1; UA2; UA4; UA5; UA7; UA8; UA9;
- OA10 é abordada na UA1; UA4; UA5; UA9; UA10; 
- OA11é abordada na UA3;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU2; LU7; LU8; LU9;
- LO2 is addressed in LU2; LU4; LU5; 
- LO3 is addressed in LU2; LU7; LU8; LU9; 
- LO4 is addressed in LU1; LU7; LU8; 
- LO5 is addressed in LU1; LU7; LU8; LU9; 
- LO6 is addressed in LU04 
- LO7 is addressed in LU1; LU3; LU6; LU9; LU10; 
- LO8 is addressed in LU1; LU3; LU4; 
- LO9 is addressed in LU1; LU2; LU4; LU5; LU7; LU8; LU9; 
- LO10 is addressed in LU1; LU4; LU5; LU9; LU10; 
- LO11 is addressed in LU3

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é baseada principalmente na abordagem de aprendizagem baseada em tarefas (TBL): 
segundo
o qual os alunos a alcançar seus objetivos finais através da realização de "tarefas" (produção de textos 
escritos ou
apresentações orais, relatórios, etc.). Entrada de idioma apropriado (tanto naval e geral em Inglês) e 
feedback
sobre o desempenho é fornecida para ajudar a desenvolver alcance e precisão do uso da linguagem dos 
alunos, a
palavra, sentença e nível de texto. A avaliação é baseada na aquisição das competências descritas no 
Quadro
Europeu Comum (CEF) a nível B2, em relação aos seguintes componentes: falado e compreensão, 
interação e
produção da linguagem falada e escrita escrito. A avaliação é contínua, com base no trabalho realizado em 
sala de
aula, bem como trabalhos de casa, e também teste baseado.
Avaliação:
1ª eliminatória: Avaliação contínua: Inglês falado, escrito Inglês, marca de classe, faladas teste de Inglês, o 
teste
final
2ª rodada: exame final (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on the approach of Task-based learning (TBL): whereby learners 
achieve their final objectives through the carrying out of ‘tasks’ (producing written texts or oral 
presentations, reports, etc.). Appropriate language input (both naval and general English) and feedback on 
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performance is provided to help develop learners’ range and accuracy of language use, at word, sentence 
and text level. Evaluation is based on the acquirement of the competencies outlined in the Common 
European Framework (CEF) at B2 level, in relation to the following components: spoken and written 
comprehension, interaction, and production of spoken and written language. Assessment is ongoing, 
based on work carried out in class as well as homework, and also test based.
Evaluation: 
1st round: Continuous assessment: spoken English (20%), written English (10%), class mark (20%)
Spoken English test (20%)
Final test (40%) 
2nd round: final exam (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos são consistentes com os objectivos da unidade curricular, dado que o programa foi 
projetado para
atender tanto os objectivos do Quadro Europeu Comum (CEF) descritores de idioma para o nível B2, bem 
como
léxico e conteúdos relacionados com Inglês militar, Inglês mais especificamente naval .
Os temas foram escolhidos para desenvolver e expandir geral Inglês uso da linguagem dos alunos, bem 
como
léxico relativos a vários aspectos do Inglês naval e da vida no mar. O programa é projetado para 
desenvolver
precisão e aumentar o leque de linguagem utilizada, bem como desenvolver as quatro habilidades 
linguísticas:
receptivo, ouvindo e lendo, e produtivo, falar e escrever.
Como tal, o programa irá fornecer os alunos com os conhecimentos, competências e habilidades listadas 
nos
objetivos de aprendizagem (OA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents are consistent with the objectives of the curricular unit given that the programme was 
designed to address both the objectives of the Common European framework (CEF) language descriptors 
for level B2 as well as lexis and content relating to military English, more specifically naval English.
The themes were chosen to develop and expand learners’ general English language usage as well as lexis 
relating to various aspects of naval English and life at sea. The programme is designed to develop 
accuracy and increase the range of language used as well as develop all four language skills: receptive, 
listening and reading, and productive, speaking and writing.
As such, the programme will provide learners with the knowledge, skills and abilities listed in the learning 
objectives (LO).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
British Council Produced Materials.
Mellor-Clark, Simon. 2006. Campaign 3-English for the Military. Macmillan, Oxford.
Cunningham, Sarah, Eales, Francis & Moor, Peter. 2005. Cutting Edge Intermediate. Longman.
Cunningham, Sarah. 2005. Cutting Edge Upper-intermediate. Longman.
Greenall, Simon. 1995. Reward Intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Greenall, Simon. 1997. Reward Upper-intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Bowyer, Richard. 2001. Check your Vocabulary for Military English. Bloomsbury, London.
Barber Jr. USN, CAPT James, A. 2005. Naval Shiphandler’s guide. Naval Institute Press, Maryland.
Blakely, T, N. 1983. English for Maritime Studies. Pergamon Press.Oxford.

Mapa X - Máquinas Eléctricas / Electric Machines

6.2.1.1. Unidade curricular:
Máquinas Eléctricas / Electric Machines

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Duarte Damas (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):
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Contribuir para o objetivo do ciclo de estudos: Gestão de Sistemas de Eletricidade, através dos seguintes 
OA's:
OA0 Rever conceitos sobre circuitos trifásicos.
OA1 Compreender o conceito de relutância, força magneto-motriz e circuito magnético.
OA2 Compreender os fenómenos de conversão de energia entre campos magnéticos e movimentos 
mecânicos, por translação e por rotação, com forças e binários, usando conceitos de energia e co-energia.
OA3 Compreender os princípios de funcionamento do transformador; modelo ideal e várias aproximações 
simplificativas. Conhecer: configuração em autotransformador e o uso de transformadores em circuitos.
OA4 Compreender os princípios do funcionamento de máquinas de indução. Desenvolver esquemas 
elétricos equivalentes.
OA5 Compreender os princípios de funcionamento das máquinas síncronas; rotor cilíndrico, pólos 
salientes. Desenvolver circuitos elétricos equivalentes.
OA6 Compreender os princípios de funcionamento das máquinas de corrente contínua.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objective of the studies' cycle: Electrical Systems Management, through the following 
LO's:
LO0 Review the essentials of three-phase circuits.
LO1 Comprehend the concept of reluctance, magnetomotive force and magnetic circuit.
LO2 To become acquainted with the conversion of energy between magnetic fields and mechanical 
motions, both translational and rotational, through forces and torques, using the magnetic energy and co-
energy concept.
LO3 Comprehend the principles behind the transformer action, the ideal model and simplifying 
approximations. To Know the autotransformer configuration and the use of transformers in three-phase 
circuits.
LO4 Comprehend the operation principles of an induction machine and to develop equivalent electric 
circuits.
LO5 Comprehend the operation principles of synchronous machines; salient pole and cylindrical rotors. To 
develop equivalent electric circuits.
LO6 Comprehend the operation principles of direct current machines.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em seis Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0. Circuitos trifásicos (revisão).
UA1. Estudo do circuito magnético.
UA2. Introdução às máquinas eléctricas.
UA3. Transformador.
UA4. Máquina assíncrona ou de indução.
UA5. Máquina síncrona.
UA6. Máquina de corrente contínua.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in six Learning Units (LU’s):
LU0. Three-phase circuits (review).
LU1. Magnetic circuits. 
LU2. Introduction to electric machines.
LU3. Transformers.
LU4. Asynchronous, or induction machines.
LU5. Synchronous machines.
LU6. DC machines.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA0 é abordada na UA0;
- OA1 é abordada na UA1;
- OA2 é abordada na UA2;
- OA3 é abordada na UA3;
- OA4 é abordada na UA4;
- OA5 é abordada na UA5;
- OA6 é abordada na UA6;
Esta UC está directamente apoiada na anterior de Electrotecnia e pretende fornecer uma base de apoio a 
uma eventual formação mais avançada, bem como os conhecimentos básicos que um oficial de Marinha 
deverá ter, nas suas responsabilidades directivas a bordo de navios.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO0 is addressed in LU0;
- LO1 is addressed in LU1;
- LO2 is addressed in LU2;
- LO3 is addressed in LU3;
- LO4 is addressed in LU4;
- LO5 is addressed in LU5;
- LO6 is addressed in LU6;
This UC is directly supported by the previous UC of Circuit Analysis (“Electrotecnia”) and aims to provide 
a basic knowledge towards an eventual more advanced study, as well as the basic knowledge a Navy 
Officer must have in the context of his responsibilities aboard ships. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se em aulas teóricas e teórico-práticas, e também em aulas de laboratório. As 
aulas teóricas incluem a exposição de conceitos e metodologias, resolução de exemplos, discussão e 
interpretação de resultados.
As sessões práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e 
interpretação dos resultados. É proposto um conjunto de exercícios que deverão ser resolvidos de forma 
autónoma no contexto extra-aula.
As demonstrações laboratoriais destinam-se a mostrar a constituição e funcionamento de máquinas 
eléctricas reais, especialmente de motores, e também a executar alguns testes simples de desempenho de 
circuitos ac e transformadores.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e trabalhos práticos.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based on theoretical and practical lessons, and also on laboratory demonstrations. 
The theoretical sessions include presentation of concepts and methodologies, solving examples, 
discussion and interpretation of results.
The practice sessions are geared towards solving problems and exercises, including discussion and 
interpretation of results. A set of exercises to be completed independently in extra-classroom context are 
also proposed.
The laboratory demonstrations aim to let the students appreciate the constitution and performance of real 
electrical machines, especially motors, and also to execute simple performance tests on ac circuits and 
transformers.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of tests and .
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias alternada com a resolução imediata de exercícios de 
aplicação proporciona aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como 
objetivos de aprendizagem (OA). As sessões laboratoriais permitirão o contacto com a montagem de 
circuitos, a recolha de dados e a morfologia dos vários dispositivos eléctricos considerados nesta UC. O 
método de avaliação adoptado permite avaliar os OA enumerados, já que estimula, através do estudo 
pessoal de preparação para os testes e/ou exame, a consolidação do material exposto, especialmente na 
sua componente de aplicação prática.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical presentation of concepts and methods, alternated with the in class resolution of exercises 
gives the students the knowledge and the competences referred to as Learning Objectives. Lab sessions 
will allow for the contact with the chores of setting up circuits, gathering data and the morphology of the 
various devices considered in this CU. The evaluation method adopted allows for an assessment of the LO 
mentioned above because it stimulates, through personal study of preparation for the tests and/or final 
exam, the consolidation of the material exposed in class, especially in its practical component.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
S. D. Umans, Fitzgerald & Kingsley’s Electric Machinery, 7th ed. (McGraw-Hill).
S. Nasar, Electric Machines and Electromechanics, 2nd ed. (Schaum/McGraw-Hill).
M. A. Gatta, Handwritten notes on electrical machines (Escola Naval, distributed to the students).

Mapa X - Fundamentos de Electronica / Electronics Fundamentals
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Electronica / Electronics Fundamentals

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Jorge Ribeiro Correia (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: Gestão de sistemas de Mecânica, Propulsão, Eletricidade 
e Energia, através de:
OA1 Compreender o funcionamento dos elementos semicondutores e a sua aplicação em sistemas e em 
equipamentos electrónicos. Os conceitos de funcionamento dos diversos circuitos estudados são 
demonstrados em situações reais relacionadas com a futura actividade profissional dos alunos;
OA2 Compreender o comportamento dos elementos semicondutores mais comuns;
OA3 Saber como funcionam os dispositivos electrónicos do tipo díodo;
OA4 Saber como funcionam os dispositivos electrónicos do tipo transístor bipolar de junção;
OA5 Saber analisar os circuitos electrónicos elementares com díodos e transístores, em corrente contínua 
e com sinais alternados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studies' cycle: Mechanics, Propulsion, Electricity and Energy Systems 
Management, through the following LO's:
LO1 Understanding the operation of semiconductor elements and their application in systems and 
electronic equipment. The operation of the various concepts studied circuits are shown in real situations 
related to future professional activity of students;
LO2 Understanding the behavior of the most common semiconductor elements;
LO3 Know how the electronic devices diode type works;
LO4 Know how the electronic devices join bipolar transistor type works;
LO5 Analyse the elementary electronic circuits with diodes and transistors, direct and alternated current 
signals.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em sete Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1 Elementos da física dos semicondutores;
UA2 Junção P-N, modelos e características;
UA3 Funcionamento do díodo rectificador, díodo de zener e led;
UA4 Circuitos rectificadores, circuitos limitadores de tensão e circuitos multiplicadores de tensão;
UA5 Transístores de junção; características fundamentais; montagens básicas;
UA6 Zonas de funcionamento de um transístor de junção;
UA7 Analise de funcionamento de um amplificador de classe A e diferencial;

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in seven Learning Units (LU):
LU1 Physical elements of semiconductors; 
LU2 P-N junction, models and characteristics;
LU3 Operation of the rectifier diode, zener diode and led;
LU4 Rectifier circuits, voltage limiters circuits and multiplier voltage circuits;
LU5 Junction Transistors; key features; basic assemblies;
LU6 Operating zones of a junction transistor;
LU7 Analysis of operation of a Class A and the differential amplifier;

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1 a UA7;
- OA2 é abordado na UA1 e UA2;
- OA3 é abordado na UA3 e UA4;
- OA4 é abordado na UA6 e UA6;
- OA5 é abordado na UA7;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1 to LU7;
- LO2 is addressed in LU1 and LU2;
- LO3 is addressed in LU3 and LU4;
- LO4 is addressed in LU5 and LU6;
- LO5 is addressed in LU7;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teórico-práticas, havendo também um conjunto de 
aulas práticas. As sessões teórico-práticas incluem a exposição de conceitos e metodologias, resolução 
de exemplos, discussão e interpretação de resultados.
As sessões práticas estão orientadas para a utilização prática de equipamento de laboratório, com teste 
dos diversos circuitos estudados nas aulas teóricas, incluindo a discussão e interpretação dos resultados. 
É igualmente proposto um conjunto de exercícios que deverão ser resolvidos de forma autónoma no 
contexto extra-aula.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e trabalhos práticos (laboratórios e projecto).
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical and practical lessons, and also on a set of practical 
classes. The theoretical-practical sessions include presentation of concepts and methodologies, solving 
examples, discussion and interpretation of results.
The practice sessions are oriented to the practical use of laboratory equipment, test with the various 
circuits studied in lectures, including the discussion and interpretation of results. A set of exercises to be 
completed independently in extra-classroom context are also proposed.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of tests and practical work (laboratories and project).
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objectivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- Os testes e os trabalhos práticos abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA7;
O teste tem um maior peso na nota final devido à importância que é dada na capacidade de cada aluno 
desenvolver metodologias para resolver os problemas propostos. No exame de 2ª época estão incluídas 
questões de cada UA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works addresses the learning units LU1 to LU7;
The test has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability of each student 
to develop methodologies to address the problems proposed. In the 2nd round exam are included issues 
of each AU.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dispositivos Electrónicos e Teoria de Circuitos”, Boylestad/Nashelsky (8.ª Ed) – Prentice-Hall 
Microelectrónica", Millman-Grabel (vol. 1), McGraw Hill (2.ª Ed.).
Microelectronic Circuits”, Sedra/Smith, Oxford University Press (4.ª Ed.)
Princípios de Electrónica", Malvino, McGraw-Hill

Mapa X - Arquitectura Naval / Naval Architecture

6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura Naval / Naval Architecture

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Pita Rodrigues Rentróia (5h/semana; 5h/week)
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6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: Gestão de Sistemas de Mecânica, através de: 
OA1 Conhecer e aplicar a teoria metacêntrica para calcular caimento e adornamento a pequenos ângulos.
OA2 Conhecer e compreender um gráfico de carenas inclinadas, para aplicar ao cálculo do adornamento a 
grandes ângulos e efetuar o traço de diagramas de estabilidade.
OA3 Calcular o comportamento de navios em situação de avaria; e.g.encalhados.
OA4 Compreender as limitações estruturais dos navios e as causas para essas limitações.
OA5 Conhecer o ambiente em que o navio opera, incidindo na análise da ondulação.
OA6 Conhecer as causas de resistência à propulsão e métodos utilizados para a determinar.
OA7 Conhecer os tipos de propulsores mais comuns.
OA8 Conhecer os movimentos do navio devidos a ondulação, suas causas e formas de as reduzir.
OA9 Conhecer os diversos fenómenos que afetam a manobrabilidade do navio.
OA10 Conhecer o processo de projeto e construção de um navio.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studies' cycle: Mechanical Systems Management, through the following 
LO's:
LO1. - Using the metacentric theory, calculate trim and heeling of ships at small angles.
LO2. - Using the hydrostatic curves, calculate the heeling of ships at large angles and trace the curves of 
statical stability.
LO3. - Calculate the ship behavior in damage situations, namely when grounded.
LO4. - Understand the structural limitations of ships and know the reasons that lead to such limitations.
LO5. - Know the environment in which the ship operates, with focus on wave analysis.
LO6. - Know the causes of ship resistance to propulsion and the used methods to estimate it.
LO7. - Know the more common types of thrusters.
LO8. - Know the ship motions due to waves, its causes and ways to reduce them.
LO9. - Know the different phenomenon that affects the ship manoeuvrability.
LO10. - Know the way the ship is designed and built.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1. - Características principais dos navios
UA2. - Equilíbrio de corpos flutuantes
UA3. - Estabilidade e teoria metacêntrica
UA4. - Equilíbrio longitudinal e carenas direitas
UA5. - Prova de estabilidade
UA6. - Estabilidade a grandes ângulos e carenas inclinadas
UA7. - Acções inclinantes e diagramas de estabilidade
UA8. - Estabilidade dinâmica e cargas móveis
UA9. - Critérios de estabilidade
UA10. - Submarinos: flutuação e estabilidade
UA11. - Encalhe e docagem
UA12. - Conceitos sobre estruturas de navios
UA13. - Estruturas de navios: momento flector; e esforço de corte
UA14. - Estudo do ambiente: ondulação
UA15. - Resistência à propulsão
UA16. - Hélices
UA17. - Interacção hélice-navio
UA18. - Variação da resistência à propulsão
UA19. - Comportamento do navio no mar
UA20. - Manobrabilidade
UA21. - Projecto e construção
UA22. - Modernização e conversão de navios

6.2.1.5. Syllabus:
LU1. - Ship main characteristics
LU2. - Equilibrium of floating bodies
LU3. - Stability and metacentric theory
LU4. - Longitudinal equilibrium and hydrostatic curves
LU5. - The inclining experiment
LU6. - Stability at large angles and cross curves of stability
LU7. - Inclining actions and statical stability curves
LU8. - Dynamical stability and movable loads
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LU9. - Stability criterion
LU10. - Submarines: buoyancy and stability
LU11. - Grounding and docking
LU12. - Ship basic structural concepts
LU13. - Ship structures: bending moment; and shearing force
LU14. - Study of the environment: waves
LU15. - Ship resistance to propulsion
LU16. - Propellers
LU17. - Interaction ship-propeller
LU18. - Variation of ship resistance to propulsion
LU19. - Seakeeping
LU20. - Manoeuvrability
LU21. - Ship design and construction
LU22. - Ship midlife upgrade and conversion

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA), da seguinte forma:

OA1. é abordada na UA1 a UA5;
OA2. é abordada na UA6 a UA9;
OA3. é abordada na UA11;
OA4. é abordada na UA12 a UA13;
OA5. é abordada na UA14;
OA6. é abordada na UA15 a UA18;
OA7. é abordada na UA16;
OA8. é abordada na UA19;
OA9. é abordada na UA20;
OA10. é abordada na UA21 a UA22.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO), as follows:

LO1. is addressed in LU1 to LU5;
LO2. is addressed in LU6 to LU9;
LO3. is addressed in LU11;
LO4. is addressed in LU12 to LU13;
LO5. is addressed in LU14;
LO6. is addressed in LU15 to LU18;
LO7. is addressed in LU16;
LO8. is addressed in LU19;
LO9. is addressed in LU20;
LO10. is addressed in LU21 to LU22.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino é baseada em aulas teórico-práticas de resolução de problemas de aplicação, 
sendo dados bastantes exemplos numéricos, tanto quanto possível, ilustrando situações reais. Também, 
serão dados exemplos com flutuadores de formas simples e realizado um trabalho prático, por forma a 
comparar os resultados obtidos por cálculo analítico (exacto) com os obtidos por cálculo numérico 
(aproximado).
Avaliação:
A metodologia de avaliação da UC é contínua e resulta da ponderação das seguintes componentes:
1.ª Avaliação Escrita - Cobrindo a primeira parte do programa;
2.ª Avaliação Escrita - Cobrindo a segunda parte do programa;
3.ª Avaliação Escrita - Cobrindo a terceira parte do programa;
Trabalho Prático - Contemplando cálculo numérico em folha Excel.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based on theoretical lessons, complemented by a set of theoretical and 
practical classes.
The theoretical sessions include presentation of concepts and methodologies, with on practical examples.
The theoretical and practical classes are geared towards solving application exercises. Many numerical 
examples are given, whenever possible, illustrating real situations. Also, examples of floating bodies with 
simple geometric forms are given and a practical work is accomplished, in order to compare the results 
obtained by analytical (exact) calculus with those obtained by numerical (approximate) calculus.
Evaluation:
Continuous assessment consists of three written evaluations and a practical work:
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1st Evaluation - Covering the first part of the syllabus;
2nd Evaluation - Covering the second part of the syllabus;
3rd Evaluation - Covering the third part of the syllabus;
Practical Work - Addressing numerical calculus in an Excel sheet.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objectivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que as avaliações 
escritas e o trabalho prático cobrem as unidades de aprendizagem UA1 a UA22.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
The proposed evaluation allows to evaluate the LO listed, taking into account that the evaluations and the 
practical work cover the learning units LU1 to LU22.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
D’Oliveira, R.; “Elementos de Arquitectura Naval”; Volume I; Serviço de Publicações Escolares; Escola 
Naval; 1964
D’Oliveira, R.; “Elementos de Arquitectura Naval”; Volume III - Exercícios; Serviço de Publicações 
Escolares; Escola Naval; 1964
Rawson, K. J.; Tupper, E. C.; “Basic Ship Theory”; Volume 1; Butterworth Heinemann; Fifth Edition; 2001; 
ISBN 0-750653-96-5
Rawson, K. J.; Tupper, E. C.; “Basic Ship Theory”; Volume 2; Butterworth Heinemann; Fifth Edition; 2001; 
ISBN 0-750653-97-3
Direcção de Navios; ITDINAV 802 (A) - Critérios de Estabilidade das UN`s e UAM`s da Marinha Portuguesa; 
Version of March 6th, 1997
Lewis, Edward V.; “Principles of Naval Architecture”; SNAME; Second Revision; New Jersey; USA; 1989; 
ISBN 0-939773-02-3

Mapa X - Máquinas Marítimas II / Maritime Machinery II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Máquinas Marítimas II / Maritime Machinery II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Marques Pires da Silva (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica e Energia e contribuir para os objetivos do 
ciclo de estudos: gestão de sistemas mecânicos, gestão de sistemas de eletricidade e energia, através dos 
seguintes OA's da UC:
OA1 Conhecer e compreender a conceção construção, funcionamento e manutenção das máquinas 
auxiliares dos navios e sistemas e componentes relacionados;
OA2 Investigar, analisar, sintetizar e comunicar conhecimento e raciocínio relativamente aos sistemas 
abordados na UC.
OA1 Conhecer numa abordagem teórica e prática a conceção construção, funcionamento e manutenção 
das máquinas auxiliares dos navios e sistemas e componentes relacionados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to applied un the CU’s of Mechanics, Electricity and Energy and contribute to the 
objectives of the studies’ cycle: management of mechanical systems, management of energy and electrical 
systems, through the following LO’s of the CU:
LO1 To know on a theoretical and pratical approach, the design, construction, operation and maintenance 
of ship auxiliary machinery and related systems and componentes.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em cinco Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Sistemas de Governo
UA2. Bombas hidráulicas
UA3. Refrigeração e Ar Condicionado
UA4. Outros Sistemas Auxiliares
UA5. Combustíveis e Lubrificantes

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in five Learning Units (LU):
LU1. Steering Systems
LU2. Hydraulic pumps
LU3. Air conditioning and cooling systems
LU4. Other auxiliary machinery 
LU5. Fuels and lubricants

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- Os OA1 e OA2 são obtidos através da síntese transversalmente das UA1 a 5;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 and LO2 are obtained transversally through LU1 to 5;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se em aulas teóricas e teórico-práticas, assim como na realização de um teste 
teórico e um trabalho de campo.
O método de ensino desenvolvido nas aulas teóricas é o da exposição oral das matérias, acompanhada 
com desenhos, esquemas e resumos feitos pelo docente no quadro. São utilizados meios audiovisuais 
para a projeção multimédia.
O método de ensino desenvolvido nas aulas teórico-práticas corresponde a exposições técnicas a bordo 
de navios e nos laboratórios do Departamento de Ciências e Tecnologia para exemplificação prática dos 
sistemas estudados e consolidação de conhecimentos.
Avaliação:
1ª época: um teste e um projeto.
2ª época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical and theoretical-practical lessons, as well as in 
evaluation through one in class test and one field coursework.
The teaching methodology developed in the theoretical lessons is the oral presentation along with 
drawings, schemes and summaries written on the blackboard. Multimedia means are also used.
The theoretical-practical sessions are based on technical lessons on board of naval ships and on the 
laboratories of the department of sciences and technology, in order to consolidate the knowledge delivered 
in the theoretical lessons.
Evaluation:
1st round: one in-class test and one coursework.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica e teórico-prática de conceitos, técnicas e tecnologias, bem como as visitas a bordo 
e o visionamento multimédia dos sistemas e equipamentos estudados, irá proporcionar aos alunos os 
conhecimentos, e competências enumerados como objetivos de aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- o teste aborda as unidades de aprendizagem UA1 a UA4;
- o projeto aborda aspetos complementares das unidades de aprendizagem UA1 a UA5;
O teste tem um maior peso na nota final devido à importância que é dada na capacidade de cada aluno 
demonstrar individualmente os conhecimentos adquiridos na globalidade das UA’s, enquanto o projeto 
serve também para os alunos em grupo, desenvolverem e demonstrarem competências transversais como 
as de investigação & autonomia e comunicação de conclusões, conhecimento e raciocínios.
No exame de 2ª época estão incluídas questões de cada UA, com a ponderação indicada para a avaliação 
contínua (1ª época).
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical and theoretical-practical concepts techniques and technologies, as well as 
the technical visits on board of naval vessels, and the multimedia exhibition of systems and equipment 
studied , will provide the students with the knowledge, and skills listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows the evaluation of the LO listed, considering that:
- The test addresses the learning units LU1 to LU4;
- The project addresses complementary aspects of the learning units LU1 to LU5;
The test has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability of each student 
to show individually his/her acquired knowledge in all LU’s. The project aims also for the students in 
group, to develop and show transverse skills on research and autonomy, communication of conclusions, 
knowledge and rationals.
In the 2nd round exam are included issues of each AU, which reflects the weighting given within the tests 
carried out in continuous assessment (1st round).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Mc George H.D., 1995, Marine Auxiliary Machinery, 7th ed., Butterworth Heinemann, ISBN 0 7506 4398 6
- Igor J.K. et al, 1976, Pump Handbook, McGraw-Hill, ISBN 0 07 033301 7,
- Wilbur C.T. Wight D.A., 1995, Pounder's Marine Diesel Engines, 6th ed., Butterworth Heinemann, ISBN 0 
07 033301 7,
- Bosch Group, 2003 Hydraulics Basic Principles and Components vol. 1, Rexroth (Bosch Group), ISBN 3 
933698 32 4
- Dossat R.J., Principles of Refrigeration, New Jersey, 4th ed, Prentice-Hall Inc, ISBN 0 13 613977 9
- Silva, P. (2015), Silva, P. (2015), class notes on Maritime Machinery II, Escola Naval,
- Marinha Portuguesa, PTESTMAT 001A, Manual de Combustível e Lubrificantes.

Mapa X - Tecnologia Mecânica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia Mecânica

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Joaquim Pamies Teixeira (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Francisco Manuel Braz Fernandes (1h/semana; 1h/week)

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, e contribuir para o objetivo do ciclo de 
estudos: Gestão de Sistemas Mecânicos, através dos seguintes OA's da UC:
OA1 Identificar as principais tecnologias/processos de maquinagem.
OA2 Quantificar factores de remoção de material e identificar elementos operacionais de ferramentas de 
corte;
OA3 Conhecer e Compreender a Mecânica do Corte ortogonal;
OA4 Compreender aspetos termodinâmicos do corte por arranque de apara;
OA5 Conhecer os materiais para ferramentas de corte, mecanismos de desgaste e lei de Taylor;
OA6 Compreender e Aplicar técnicas de optimização das condições de corte;
OA7 Compreender os fundamentos da tecnologia de ligação de materiais;
OA8 Compreender os processos de soldadura por arco eléctrico;
OA9 Compreender a metalurgia da soldadura, seus ciclos térmicos e alterações micoroestruturais;
OA10 Conhecer as soldaduras de aços; carbono e inoxidáveis, ferros fundidos e ligas de alumínio.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics and contribute to the objective of the studies' cycle: 
Mechanics Systems Management, through the following CU LO's:
LO1 Identify the main machining processes;
LO2 Quantify he material removal factors and identify the cutting tool operational variables;
LO3 To know the mechanics of orthogonal cutting;
LO4 Comprehend the thermodynamics of the cutting process and temperature models of cutting 
temperatures;
LO5 To know tool materials.
LO6 Comprehend and apply cutting conditions optimization;
LO7 Comprehend the joining and welding technology foundations. Different joining processes;
LO8 Comprehend the electric arc welding processes;
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LO9 Comprehend the welding metallurgy, welding thermal cycles and microstructural changes during 
welding;
LO10 To know the welding carbon steels, Stainless steels, cast iron and aluminum alloys;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1 Operações de Maquinagem (geometria de corte e elementos fundamentais dos processos);
UA2 Cálculo de Taxas de remoção de material em função dos parâmetros operacionais do corte
UA3 Estudo dos fundamentos físicos do corte. Determinação da forças e potências do corte.
UA4 Análise térmica no corte por arranque de apara. Modelos empíricos e semi-empiricos da distribuição 
de temperatura.
UA5 Materiais de ferramenta de corte; fabrico e processamento. Mecanismos de desgaste. Equação de 
Taylor.
UA6 Estudo dos custos de Maquinagem e sua relação com os parâmetros de corte. Critérios para a 
minimização do custo e minimização do tempo de Maquinagem
UA7 Apresentação dos diferentes processos de ligação de materiais metálicos.
UA8 Estudo do arco elétrico e sua aplicação aos processos de soldadura por arco.
UA9 Estudo da metalurgia de soldadura. Ciclos térmicos e alterações estruturais produzidas nos materiais.
UA10 Soldaduras dos aços C, inox, f. fundidos e não ferrosos.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in 9 Learning Units (LU):
LU1 Machining operations (cutting geometry and fundamentals of machining processes)
LU2 Calculation of metal removing rates as a function of the cutting parameters
LU3 Physical foundations of cutting processes. Determination of cutting forces and power.
LU4 Thermodynamic aspects of cutting. Empirical and semi-empirical models for cutting temperatures
LU5 Cutting tool materials, fabrication and processing. Wear mechanisms of cutting tools. Taylor law.
LU6 Economic aspects of machining taking into account the cutting parameters. Criteria to minimize cost 
and machining time.
LU7 Study of different joining processes in metals
LU8 Physics of the electric arc. Application to the arc welding processes.
LU9 Welding metallurgy taking into account the thermal cycles correlating to the structural 
transformations.
LU10 Specific study of the welding on carbon and stainless steels, cast irons and non-ferrous alloys.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
OA1 é abordado em UA1;
OA2 é abordado em UA2;
OA3 é abordado em UA3;
OA4 é abordado em UA4
OA5 é abordado em UA5;
OA6 é abordado em UA6;
OA7 é abordado em UA7;
OA8 é abordado em UA8;
OA9 é abordado em UA9;
OA10 é abordado em UA10;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
OA1 é abordado em UA1;
OA2 é abordado em UA2;
OA3 é abordado em UA3;
OA4 é abordado em UA4
OA5 é abordado em UA5;
OA6 é abordado em UA6;
OA7 é abordado em UA7;
OA8 é abordado em UA8;
OA9 é abordado em UA9;
OA10 é abordado em UA10;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teórico-práticas, havendo também um conjunto de 
aulas práticas. As sessões teórico-práticas incluem a exposição de conceitos e metodologias, resolução 
de exemplos, discussão e interpretação de resultados.
As sessões práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e 
interpretação dos resultados, sendo complementadas por aulas práticas laboratoriais demonstrativas dos 
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processos tecnológicos. Os alunos desenvolvem um trabalho pratico de preparação de um plano de 
processo para Maquinagem.
Na segunda parte dedicada à soldadura, para além de uma metodologia idêntica à anterior, os alunos 
desenvolvem um trabalho prático de soldadura e respectiva análise micrográfica.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por dois testes e dois trabalhos práticos.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical and practical lessons, and also on a set of practical 
classes. The theoretical-practical sessions include presentation of concepts and methodologies, solving 
examples, discussion and interpretation of results.
The practice sessions are geared towards solving problems and exercises, including discussion and 
interpretation of results, complemented by laboratorial sessions and demonstration of the machining 
processes. The students will prepare a machining process plan for one component.
The second part of the course, dedicated to joining processes, the methodology is identical and the 
students will develop a welding work and respective micrographic analysis.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of 2 tests and 2 practical work.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos e competências enumerados como objetivos de aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- os testes e o trabalho prático abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA10;
Os dois testes têm um peso de 35 % (cada teste) na nota final e os trabalhos práticos têm um peso de 15% 
(cada). No exame de 2ª época estão incluídas questões de cada UA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works addresses the learning units LU1 to LU10;
The 2 tests have a weight of 35% (each test) in the final grade and the practical works have a weight of 15% 
(each). In the 2nd round exam are included issues of each AU.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fundamentos Físicos do Corte de Metais , Jorge Joaquim Pamies Teixeira, ISBN 972-595-100-X Ed. 
EDINOVA (PDF version)
Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools, Script Book Co., McGraw-Hill, 1975
Processos de Soldadura, Oliveira Santos e L. Quintino, vol1: ISBN 972-9228-17-5, vol 2: Vol. 2 ISBN 972-
9228-24-8
Fundamentos Metalúrgicos da Soldadura, António Luís Salgado Prata, ISBN 972-595-099-2 Ed. EDINOVA
Welding Metallurgy, Sindo Kuo, John Wiley & Sons Inc. ISBN 0-471-43491-4

Mapa X - Teoria de Máquinas / Theory of Machines

6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria de Máquinas / Theory of Machines

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Jorge Mota Duarte (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica e Propulsão e contribuir para o objetivos 
do ciclo de estudos: Gestão de Sistemas Mecânicos e de Propulsão, através dos seguintes OA's da UC:
OA1 Conhecer os diversos tipos de mecanismos e transmissões mecânicas existentes; 
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OA2 Fazer a análise cinemática e dinâmica de mecanismos através dos métodos analíticos, gráficos e 
computacionais, determinando a posição, velocidade, aceleração e forças atuantes nos vários elementos 
de ligação dos mecanismos e transmissões;
OA3 Utilizar o conceito de síntese de mecanismos e transmissões mecânicas para projetar sistemas 
mecânicos simples.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics and Propulsion and contribute to the objectives of the 
studies' cycle: Mechanics and Propulsion Systems Management, through the following CU LO's:
LO1 Knowing the different types of mechanisms and mechanical transmissions;
LO2 Making the kinematic and dynamic analysis of mechanisms by analytical, graphical and computational 
methods, determining the position, velocity, acceleration and forces acting on the various connecting 
elements of mechanisms and drives;
LO3 Using the concepts of synthesis of engines and mechanical drives to design simple mechanical 
systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA0. Conceitos Fundamentais
UA1. Mecanismos Articulados
UA2. Transmissões Mecânicas
UA3. Propriedades do Movimento
UA4. Volantes de Inércia
UA5. Forças Estáticas nas Máquinas
UA6. Equilíbrio de massas Rotativas

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in seven Learning Units (LU):
LU0. Fundamental concepts: Kinematic diagram; Mechanism; Reversal; Rating couple; Movements; 
Degrees of Freedom.
LU1. Articulated Mechanisms: Grashof Rule; Transmission angle; Neutral phases; Stages of Change Point; 
Four Bar Mechanism; Slide-crank mechanism; Scotch Yoke Mechanism; Quit Return Mechanisms; 
Rectilinear Trajectories Mechanisms; Intermittent Motion mechanisms;
LU2. Mechanical Transmissions: Joints (Oldham; Universal; homokinetic joint; Schmidt); Gears (Spur, 
Helical, Bevel); Transmissions belts;
LU3. Movement properties: Position (Position Analysis of Articulated Mechanisms); Speed and 
Acceleration (Speed and Acceleration Analysis by Analytical and Graphical Methods);
LU4. Flywheels: Flywheels Project; Internal Combustion Engines Flywheels;
LU5. Engine Static Forces: Transmission of forces in a machine; Transmission Forces in Slider-crank 
mechanisms;
LU6. Balance of Rotating Masses.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordado nas UA0 à UA2;
- OA2 é abordado nas UA3 à UA6;
- OA3 é abordado nas UA2 e UA4.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LA0 to LA2;
- LO2 is addressed in LA3 to LA6;
- LO3 is addressed in LA2 and LA4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teórico-práticas, havendo também um conjunto de 
aulas práticas. As sessões teórico-práticas incluem a exposição de conceitos e metodologias, resolução 
de exemplos, discussão e interpretação de resultados.
As sessões práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e 
interpretação dos resultados. É igualmente proposto um conjunto de exercícios que deverão ser 
resolvidos de forma autónoma no contexto extra-aula.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e por um trabalho teórico-prático.
2ª Época: exame final (100%).
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical-practical lessons, and also on a set of practical 
classes. The theoretical-practical sessions include presentation of concepts and methodologies, solving 
examples, discussion and interpretation of results.
The practice sessions are geared towards solving problems and exercises, including discussion and 
interpretation of results. A set of exercises to be completed independently in extra-classroom context are 
also proposed.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of tests and a theoretical-practical work (project).
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- os testes e o trabalho prático abordam as unidades de aprendizagem UA0 a UA6;
O teste tem um maior peso na nota final devido à importância que é dada na capacidade de cada aluno 
demonstrar os seus conhecimentos da unidade curricular. No exame final estão incluídas questões de 
cada UA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works addresses the learning units LU0 to LU6;
The test has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability of each student 
to demonstrate their knowledge of the course. In the final exam are included issues of each AU.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Martin, G.G., “Kinematics and Dynamics of Machines”, Ed. McGraw-Hill
Shigley, J.E., “Theory of Machines and Mechanisms”, Ed. McGraw-Hill
Norton, Robert L., “Machinery Design”, Ed. McGraw-Hill 
Ham, Crane e Rogers, “Mecânica de Máquinas”, Ed. McGraw-Hill
Schwamb, “Nociones de Mecanismos”, Aguilar
Mabie e Ocvick, “Mecanismos e Dinâmica das Máquinas”, Livros Técnicos e Científicos Editora SA
Paulo Flores & J.C. Pimenta Claro, “Cinemática de Mecanismos”, Almedina
R.S. Khurmi & J.K. Gupta, “Theory of Machines”, Eurasia Publishing House
David H. Myszka, “Machines & Mechanisms”, Prentice Hall

Mapa X - Princípios de Direito Administrativo / Principles of Administrative Law

6.2.1.1. Unidade curricular:
Princípios de Direito Administrativo / Principles of Administrative Law

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Duarte Manuel Lynce de Faria (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: chefe de serviço de bordo de UN's, oficial de quarto de 
UN's, através de:
OA1 Conhecer a Administração Pública no quadro das demais funções do Estado;
OA2 Compreender o conceito de Direito Administrativo;
OA3 Compreender o Poder Administrativo e o princípio da separação de poderes.
OA4 Compreender a discricionariedade administrativa (DA) e vinculação; Distinguir DA das figuras afins.
OA5 Relacionar os princípios da organização e da atividade administrativa plasmados na Constituição da 
República Portuguesa e no Código do Procedimento Administrativo (CPA).
AO6 Conhecer o CPA.
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OA7 Conhecer a tipologia dos procedimentos.
OA8 Compreender a atividade administrativa através dos respetivos procedimentos para a prática de atos.
OA9 Conhecer o ato administrativo (AA).
OA10 Conhecer o regime da extinção/modificação do AA;
OA11 Conhecer o universo das garantias dos particulares.
OA12 Estudar o regime de impugnações administrativas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studies' cycle: department, service manager and watch keeping officer 
on board of NU's, through:
LO1 Understand the Public Administration within the context of other functions of the State;
LO2 Understand the concept of administrative law;
LO3 Understanding the Administrative Power and the principle of separation of powers;
LO4 Understanding the phenomenon of administrative discretion (AD) and binding; Distinguish AD of the 
related figures;
LO5 List the principles of organization and administrative activity embodied in the Portuguese Constitution 
and the Code of Administrative Procedure (CAP);
LO6 Studying the CAP;
LO7 Know the types of procedures;
LO8 Understand the administrative activity by the respective procedures for the performance of acts;
LO9 Know the administrative act (AA).
LO10 Know the modification and extinction of the AA.
LO11 Know the universe of guarantees;
LO12 Studying the system of administrative appeals.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em sete Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Administração Pública e o Direito Administrativo 
UA2. O Poder Administrativo 
UA3. Princípios do Direito Administrativo
UA4. O procedimento administrativo
UA5. Atividade administrativa – Ato – Regulamento – Contrato 
UA6. Garantias dos Particulares
UA7. Formas de controlo e revisão do procedimento e da atividade administrativa

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in seven Learning Units (LU):
LU1. Public Administration and Administrative Law
LU2. The Administrative Power
LU3. Principles of administrative law
LU4. Administrative procedure
LU5. Administrative activity - Act - Regulation - Contract
LU6. Administrative Guarantees 
LU7. Control and review of the procedure and administrative activity

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 a OA4 são abordados na UA1 e UA2;
- OA5 é abordado na UA3 ;
- OA6 a OA12 são abordados na UA4;
- OA7 é abordado na UA4;
- OA8 é abordado na UA4 e UA5;
- OA9 é abordado na UA5 e UA7;
- OA10 é abordado nas UA4, UA5 e UA7;
- OA11 é abordado na UA6;
- OA12 é abordado nas UA4, UA5 e UA7.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 to LO4 are addressed in LU1 to LU2;
- LO5 is addressed in LU3;
- LO6 to LO12 are addressed in LU4;
- LO7 is addressed in LU4;
- LO8 are addressed in LU4 and LU5;
- LO9 is addressed in LU5 and LU7;
- LO10 is addressed in LU4, LU5 and LU7
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- LO11 is addressed in LU6
- LO12 is addressed in LU4, LU5 and LU7

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teórico-práticas. As sessões teórico-práticas 
incluem a exposição de conceitos, resolução de casos práticos, discussão e interpretação da lei aplicável.
Avaliação:
1ª Época: Repetição;
2ª Época: Repetição.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical and practical lessons, and also on a set of practical 
classes. The theoretical-practical sessions include presentation of concepts and methodologies, solving 
practical cases, discussion and interpretation of applicable law.
Evaluation:
1st round: final exam;
2nd round: final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida da resolução de casos práticos irá 
proporcionar aos alunos os conhecimentos, habilitações e competências enumerados como objetivos de 
aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que os testes e os 
exercícios práticos abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA7.
A nota final baseia-se somente no resultado da média resultante dos dois testes devido à importância que 
é dada à capacidade de cada aluno desenvolver os conceitos apreendidos e articular o seu raciocínio na 
forma escrita, a qual é uma componente relevante para a disciplina. A componente escrita é também 
estimulada através da resolução de casos práticos que refletem toda a matéria lecionada. A participação 
oral é incentivada e valorizada.
A exposição da matéria, complementada com a experiência prática das funções do professor, fornece o 
equilíbrio entre o quadro teórico e prático da disciplina e propicia o debate com os alunos numa ótica de 
desenvolvimento das suas habilidades comunicativas, bem assim de competências de análise, 
interpretação e discussão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical presentation of concepts and methodologies, followed by the resolution of case studies will 
provide students with the knowledge, skills and competencies listed as learning objectives (LO).
The proposed evaluation allows to evaluate the listed LO, taking into account the tests and practical 
exercises address the learning units UA1 to UA7.
The final grade is based only on the outcome of the resulting average of the two tests due to the 
importance placed on the ability of each student develop the concepts learned and articulate its reasoning 
in written form, which is an important component for the discipline. The writing component is also 
stimulated by solving case studies that reflect all taught matter. The oral participation is encouraged and 
valued.
The presentation of the subject, complemented with practical experience of the teacher's functions, 
provides the balance between the theoretical and practical framework of the discipline and provides the 
debate with students a perspective of developing their communication skills, as well as analysis skills, 
interpretation and discussion

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALMEIDA, Mário Aroso de, Teoria Geral do Direito Administrativo, O Novo Regime do Código do 
Procedimento Administrativo, 2.ª ed, Almedina, 2015. 
AMARAL, Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, I, 3ª ed., e II, 2ª ed., Almedina, 
Coimbra, 2008 e 2011;
CAUPERS, João, Introdução ao Direito Administrativo, 11ª ed., Lisboa, 2013; 
FIGUEIREDO DIAS, José Eduardo de Oliveira; Fernanda Paula Oliveira - Noções Fundamentais de Direito 
Administrativo, 3.ª edição, Coimbra, 2013.
SOUSA, Marcelo Rebelo de; e André Salgado de Matos, Direito Administrativo Geral - Tomo I – Introdução 
e Princípios Fundamentais, 3.ª edição, Lisboa, 2008.
SOUSA, Marcelo Rebelo de; e André Salgado de Matos, Direito Administrativo Geral - Tomo III – Atividade 
administrativa, 2.ª edição, Lisboa, 2009.
VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos, Lições de Direito Administrativo, 2.ª ed., Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 2011.
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Mapa X - Inglês VII/ English VII

6.2.1.1. Unidade curricular:
Inglês VII/ English VII

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pamela Tierney (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

OA1 Compreender as ideias principais em textos complexos
OA2 compreender a linguagem falada ou transmitido ao vivo sobre temas familiares / desconhecidas
OA3 ler artigos sem dificuldade e agarrar posições ou pontos de vista dos escritores
OA4 Comunicar espontaneamente
OA5 tomar parte activa na discussão ou dar uma palestra, explicar e apoiar as nossas opiniões
OA6 Escrever um ensaio que desenvolve um argumento sistematicamente com realce adequado de pontos 
significativos
OA7 Ter um grau relativamente elevado de controle gramatical
OA8 Compreender e usar ativamente estruturas complexas de forma eficaz
OA9 Tenha uma boa variedade de vocabulário geral e assuntos ligados ao próprio campo de trabalho
OA10 Geralmente usam léxico bastante precisão, apesar de deslizamentos que não afectem a clareza ou 
impedem a comunicação
OA11 Dê apresentações claras e bem desenvolvidas, com destaque para os aspectos mais importantes 
com detalhe de apoio relevante, utilizando a linguagem sinalização 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 Understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics
LO2 Understand spoken language live or broadcasted on familiar/unfamiliar topics
LO3 Read articles without difficulty and grasp the writers’ stances or viewpoints
LO4 Communicate spontaneously, often showing remarkable fluency and ease of expression
LO5 Take an active part in discussion or give a talk, explaining and supporting one’s views
LO6 Write an essay that develops an argument systematically with appropriate highlighting of significant 
points
LO7 Have a relatively high degree of grammatical control
LO8 Understand and actively use complex structures effectively
LO9 Have a good range of general vocabulary and matters connected to one’s field of work
LO10 Generally use lexis quite accurately despite slips which do not affect clarity or hinder communication
LO11 Give clear, well developed presentations, highlighting significant points with relevant supporting 
detail, using signposting language

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1 Questionário vocabulário náutico e conhecimento militar geral
UA2 Expressões idiomáticas e expressões relacionadas com a guerra / armas e barcos / vela
UA3 Consolidação das briefings - pedaços de linguagem estilística / úteis foco
UA4 Apresentações
UA5 Consolidação das condições relativas à marinharia
UA6 Media e o militar
UA7 Discutir a relação entre os militares e os meios de comunicação em Portugal em comparação com 
outros países
UA8 Os correspondentes de guerra
UA9 escrever um ensaio sobre a / relacionamento militar mídia em seu país e fazer sugestões sobre como 
ele poderia ser melhorado 

6.2.1.5. Syllabus:
LU1 Quiz- nautical vocabulary and general military knowledge
Grammar focus- question forms, active/passive, general tenses
LU2 Vocabulary focus
Idioms and expressions relating to war/weapons and boats/sailing
LU3 Consolidation of briefings – stylistic/useful language chunks focus
LU4 Presentations
Useful signposting/transitional language, inviting and dealing with questions from the audience/deflecting 
Watch model talks/presentations focusing on structure
LU5 Consolidation of terms relating to seamanship
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Shipboard directions/locations, ships, lines, terms relating to a ship’s hull
LU6 Media and the Military
Discuss the advantages/disadvantages of professional/conscripted armed forces
LU7 Discuss the relationship between the military and the media in Portugal compared to other countries
LU8 War correspondents
Read about and describe a day in the life of an embed
LU9 Write an essay about the media/military relationship in your country and make suggestions about how 
it could be improved

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA7; UA8; UA9; UA10;
- OA2 é abordada na UA9; UA10;
- OA3 é abordada na UA4; UA5; UA7; UA8; UA9; UA10; 
- OA4 é abordada na UA4; UA5; UA7; UA8; UA9; UA10; 
- OA5 é abordada na UA9; UA10; 
- OA6 é abordada na UA1; UA4; UA5; UA9;
- OA7 é abordada na UA; UA1; UA2; UA4; UA5; UA9;
- OA8 é abordada na UA1; UA2; UA3; 
- OA9 é abordada na UA6;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU7; LU8; LU9; LU10; 
- LO2 is addressed in LU9; LU10; 
- LO3 is addressed in LU4; LU5; LU7; LU8; LU9; LU10; LU11;
- LO4 is addressed in LU4; LU5; LU7; LU8; LU9; LU10; LU11;
- LO5 is addressed in LU9; LU10; 
- LO6 is addressed in LU1; LU4; LU5; LU9; 
- LO7 is addressed in LU1; LU2; LU4; LU5; LU9; LU10;
- LO8 is addressed in LU1; LU2; LU3; 
- LO9 is addressed in LU6;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é baseada principalmente na abordagem de aprendizagem baseada em tarefas (TBL): 
segundo o qual os alunos a alcançar seus objetivos finais através da realização de "tarefas" (produção de 
textos escritos ou apresentações orais, relatórios, etc.). Entrada de idioma apropriado (tanto naval e geral 
em Inglês) e feedback sobre o desempenho é fornecida para ajudar a desenvolver alcance e precisão do 
uso da linguagem dos alunos, a palavra, sentença e nível de texto. A avaliação é baseada na aquisição das 
competências descritas no Quadro Europeu Comum (CEF) a nível B2, em relação aos seguintes 
componentes: falado e compreensão, interação e produção da linguagem falada e escrita escrito. A 
avaliação é contínua, com base no trabalho realizado em sala de aula, bem como trabalhos de casa, e 
também teste baseado.
Avaliação contínua: Inglês falado, escrita em Inglês, participação na aula
Teste de Inglês falado, Teste final
Exame final (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on the approach of Task-based learning (TBL): whereby learners 
achieve their final objectives through the carrying out of ‘tasks’ (producing written texts or oral 
presentations, reports, etc.). Appropriate language input (both naval and general English) and feedback on 
performance is provided to help develop learners’ range and accuracy of language use, at word, sentence 
and text level. Evaluation is based on the acquirement of the competencies outlined in the Common 
European Framework (CEF) at B2 level, in relation to the following components: spoken and written 
comprehension, interaction, and production of spoken and written language. Assessment is ongoing, 
based on work carried out in class as well as homework, and also test based.
Evaluation: 
1st round: Continuous assessment: spoken English (20%), written English (10%), class mark (20%)
Spoken English test (20%)
Final test (40%)
2nd round: final exam (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos são consistentes com os objectivos da unidade curricular, dado que o programa foi 
projetado para atender tanto os objectivos do Quadro Europeu Comum (CEF) descritores de idioma para o 
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nível B2, bem como léxico e conteúdos relacionados com Inglês militar, Inglês mais especificamente 
naval .
Os temas foram escolhidos para desenvolver e expandir geral Inglês uso da linguagem dos alunos, bem 
como léxico relativos a vários aspectos do Inglês naval e da vida no mar. O programa é projetado para 
desenvolver precisão e aumentar o leque de linguagem utilizada, bem como desenvolver as quatro 
habilidades linguísticas: receptivo, ouvindo e lendo, e produtivo, falar e escrever.
Como tal, o programa irá fornecer os alunos com os conhecimentos, competências e habilidades listadas 
nos objetivos de aprendizagem (OA). 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents are consistent with the objectives of the curricular unit given that the programme was 
designed to address both the objectives of the Common European framework (CEF) language descriptors 
for level B2 as well as lexis and content relating to military English, more specifically naval English.
The themes were chosen to develop and expand learners’ general English language usage as well as lexis 
relating to various aspects of naval English and life at sea. The programme is designed to develop 
accuracy and increase the range of language used as well as develop all four language skills: receptive, 
listening and reading, and productive, speaking and writing.
As such, the programme will provide learners with the knowledge, skills and abilities listed in the learning 
objectives (LO).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
British Council Produced Materials.
Mellor-Clark, Simon. 2006. Campaign 3-English for the Military. Macmillan, Oxford.
Cunningham, Sarah, Eales, Francis & Moor, Peter. 2005. Cutting Edge Intermediate. Longman.
Cunningham, Sarah. 2005. Cutting Edge Upper-intermediate. Longman.
Greenall, Simon. 1995. Reward Intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Greenall, Simon. 1997. Reward Upper-intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Bowyer, Richard. 2001. Check your Vocabulary for Military English. Bloomsbury, London.
Barber Jr. USN, CAPT James, A. 2005. Naval Shiphandler’s guide. Naval Institute Press, Maryland.
Blakely, T, N. 1983. English for Maritime Studies. Pergamon Press.Oxford.

Mapa X - Introdução às Operações Navais / Introduction to Naval Operations

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução às Operações Navais / Introduction to Naval Operations

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto José Isabel (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para o objetivo do ciclo de estudos: oficial de quarto de UN's, através dos seguintes OA's da 
UC:
OA1. Conhecer os princípios básicos da táctica naval de forma a poder utilizá-los correctamente na 
condução de exercícios e operações navais;
OA2. Identificar, manusear e utilizar as publicações relacionadas com a táctica e operações navais;
OA3. Conhecer e executar os procedimentos tácticos mais correntes na condução de operações navais;
OA4. Conhecer as regras de segurança básicas a observar durante os exercícios navais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objective of the studies' cycle: watch keeping officer on board of NU's, through the 
following CU LO's:
LO1. Know fundamentals of naval tactics in order to use correctly at naval exercises and operations;
LO2. Identify and use NATO publications in naval operations;
LO3. Know and execute tactical procedures during naval exercises and operations;
LO4. Know the basic safety rules to be observed during the naval exercises.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em dezasseis Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO);
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UA1. Organização e Estrutura de Comando de Forças Navais;
UA2. Métodos de Tasking;
UA3. Prontidão das Unidades Navais;
UA4. Métodos de Expressar Posições;
UA5. Coberturas e Dispositivos;
UA6. Controlar a Manobra do Navio em Formaturas, Coberturas ou Dispositivos;
UA7. Regras de Empenhamento (ROE)(Rules Of Engagement);
UA8. Compilação do Panorama;
UA9. Operações Anti-Submarinas (ASW);
UA10. Exercícios Antisubmarine Warfare (ASW)
UA11.Defesa do Navio Antimíssil;
UA12. Medidas de Defesa Anti-FBA (Fighter Bomber Aircraft);
UA13. Exercícios Above Water Warfare (AWW);
UA14. Ameaça Assimétrica.
UA15. Operações de Interdição Marítima.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in sixteen Learning Units (LU):
LU0. Organization of North Atlantic Treaty Organization (NATO);
LU1. Organization and Naval Forces Command Structure;
LU2. Tasking Methods;
LU3. Readiness of Naval Units;
LU4. Methods of expressing Positions;
LU5. Screens and Dispositions;
LU6. Control of Ship Maneuver in Formation, Screens and Dispositions;
LU7. Rules Of Engagement (ROE);
LU8. Picture Compilation;
LU9. Antisubmarine Warfare (ASW ) Operations;
LU10. Antisubmarine Warfare (ASW) Exercises;
LU11. Anti-Ship Missile Defense.
LU12. Anti-Fighter Bomber Aircraft (FBA) Defense;
LU13. Above Water Warfare (AWW) Exercises;
LU14. Asymmetric Warfare.
LU15. Maritime Interdiction Operation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada nas UA0 a UA4;
- OA2 é abordada nas UA1 a UA3;
- OA3 é abordada nas UA4 a UA15;
- OA4 é abordada nas UA4 e UA15.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LA0 to LA4;
- LO2 is addressed in LA1 to LA3;
- LO3 is addressed in LA4 to LA15;
- LO4 is addressed in LA4 to LA15.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta Unidade Curricular é ministrada em sala de aula com o recurso a diapositivos e consulta das 
publicações tácticas.
Em complemento do ensino teórico, serão ministradas instruções práticas em simulador de navegação, e 
em sala de aula com recurso a casos práticos.
A Unidade Curricular será complementada por uma viagem de instrução a bordo de escoltadores 
oceânicos, em ambiente de exercícios navais.
Avaliação:
A avaliação é efectuada com base em 2 (duas) repetições escritas com uma elevada componente prática, e 
trabalhos práticos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The Course is taught in the classroom with slides show and consultation of tactics publications.
In addition to the theoretical lessons, will be taught practical instruction in navigation simulator, and in the 
classroom using case studies
Course will be complemented by a training voyage aboard of naval units in naval exercises environment.
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Evaluation:
Assessment is made by two (2) written tests with a high practical component, and practical work.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objectivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- Os testes e os trabalhos práticos abordam as unidades de aprendizagem UA0 a UA15;
A componente teórico-prática terá um peso maior na nota final devido à importância que é dada na 
capacidade de cada aluno desenvolver as suas próprios perícias.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works address the learning units LU0 to LU15;
The practical component has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability 
of each student to develop their own capability to achieve the final objective.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
National and NATO naval tactics publications.

Mapa X - Mecânica dos Fluidos / Fluid Mechanics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica dos Fluidos / Fluid Mechanics

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helder Joaquim do Carmo Limpinho (4h/semana; 4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica e Propulsão e contribuir para os objetivos 
do ciclo de estudos: Gestão de Sistemas Mecânicos e de Propulsão, através dos seguintes OA's da UC:
OA1 Conhecer os princípios básicos de Mecânica de Fluidos tendo em vista a sua aplicação nos 
domínios da engenharia de máquinas;
OA2 Conhecer as principais propriedades dos fluidos;
OA3 Conhecer os principais conceitos de estática dos fluidos;
OA4 Compreender os mecanismos associados ao escoamento dos fluidos ideais;
OA5 Saber as técnicas da análise dimensional;
OA6 Compreender os mecanismos associados ao escoamento de fluidos reais;
OA7 Aplicar os conhecimentos adquiridos nos cálculos de tubagens e redes de tubagens;
OA8 Identificar os vários tipos de bombas e selecionar a bomba adequada para um sistema.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of MEchanics and Propulsion and contribute to the objectives of the 
studies' cycle: Mechanics and Propulsion Systems Management through the following CU LO's:
LO1 Know the basic principles of Fluid Mechanics with a view to their application in the fields of machinery 
engineering;
LO2 Know the main properties of the fluids;
LO3 Know the main concepts of fluid statics;
LO4 Understand the mechanisms associated with the flow of ideal fluids;
LO5 Know the techniques of dimensional analysis;
LO6 Understand the mechanisms associated with the disposal of real fluids;
LO7 Apply the knowledge acquired in the calculations of pipes and pipe networks;
LO8 Identify the various types of pumps and select a pump appropriate for a system.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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A unidade curricular está organizada em oito Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Propriedades dos fluidos
UA2. Estática dos fluidos 
UA3. Escoamento de fluidos ideais
UA4. Análise dimensional
UA5. Escoamento de fluidos reais em tubos
UA6. Escoamento de fluidos reais sobre corpos
UA7. Escoamento compressível
UA8. Turbomáquinas - Bombas

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in eight Learning Units (LU):
LU1. Properties of fluids
LU2. Fluid statics
LU3. Flow of ideal fluids
LU4. Dimensional analysis
LU5. Flow of real fluids in pipes
LU6. Flow of real fluids over bodies
LU7. Compressible flow
LU8. Turbomachinery - Pumps

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada nas UA1 a UA8;
- OA2 é abordada na UA1;
- OA3 é abordada na UA2;
- OA4 é abordada na UA3;
- OA5 é abordada na UA4;
- OA6 é abordada nas UA5 a UA7;
- OA7 é abordada na UA5;
- OA8 é abordada na UA8.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1 to LU8;
- LO2 is addressed in LU1;
- LO3 is addressed in LU2;
- LO4 is addressed in LU3;
- LO5 is addressed in LU4;
- LO6 is addressed in LU5 to LU7;
- LO7 is addressed in LU5;
- LO8 is addressed in LU8.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teórico-práticas, havendo também um conjunto de 
aulas práticas. As sessões teóricas incluem a exposição de conceitos e metodologias, resolução de 
exemplos, discussão e interpretação de resultados.
As sessões práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e 
interpretação dos resultados. É igualmente proposto um conjunto de exercícios que deverão ser 
resolvidos de forma autónoma no contexto extra-aula.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e trabalho prático individual ou de grupo.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical and practical lessons, and also on a set of practical 
classes. The theoretical sessions include presentation of concepts and methodologies, solving examples, 
discussion and interpretation of results.
The practice sessions are geared towards solving problems and exercises, including discussion and 
interpretation of results. A set of exercises to be completed independently in extra-classroom context are 
also proposed.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of tests and individual or group practical work.
2nd round: final exam (100%).
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que os testes e o 
trabalho abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA8.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
The proposed evaluation allows to evaluate the LO listed, taking into account the tests and work address 
the learning units LU1 to LU8.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Yunus Cengel e John Cimbala, “Mecânica dos Fluidos – Fundamentos e Aplicações”, McGraw Hill, 2007 
- Frank White, “Mecânica dos Fluidos”, McGraw Hill, 6ª Edição, 2011 
- Frank White, “Fluid Mechanics”, McGraw Hill, 6th edition, 2007 
- Luis Oliveira e António Lopes, “Mecânica dos Fluidos”, ETEP, 3ª Edição, 2010

Mapa X - Órgãos de Máquinas / Mechanical Engineering Design

6.2.1.1. Unidade curricular:
Órgãos de Máquinas / Mechanical Engineering Design

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Marques Pires da Silva (5h/semana; 5h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: gestão de sistemas mecânicos, gestão de sistemas de 
propulsão marítimos;
OA1 Conhecer os fundamentos do projeto de máquinas;
OA2 Dimensionar orgãos de máquinas, aplicados em sistemas mecânicos marítimos;
OA3 Dimensionar estruturas, aplicadas em sistemas marítimos;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the study cycle to which is delivered: management of mechanical systems, 
management of maritime propulsion systems;
LO1 To know the fundamentals of mechanical engineering design;
LO2 Design mechanical components applied in maritime mechanical systems;
LO3 Design structures applied in maritime systems

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em 11 Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Introdução ao Projeto
UA2. Resistência de Materiais. Coeficientes de segurança
UA3. Concentração de tensões e fadiga
UA4. Uniões permanentes e Uniões temporárias
UA5. Molas
UA6. Chumaceiras e Lubrificação
UA7. Rolamentos
UA8. Engrenagens
UA9. Transmissões
UA10. Hélices
UA11. Órgãos especiais de máquinas

6.2.1.5. Syllabus:
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The curricular unit is organized in 11 Learning Units (LU):
LU1. Introduction to Design Methods
LU2. Strength of materials. Safety Factors
LU3. Stress Concentration. Fatigue
LU4. Permanent Unions. Temporary Unions
LU5. Springs
LU6. Shaft Bearings and Lubrication
LU7. Other Bearings
LU8. Gears
LU9. Transmissions
LU10. Propellers
LU11. Special machine components

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- O OA1 é conseguido através da UA1 e UA2;
- O OA2 é conseguido através das UA3 a UA11
- O OA3 é é conseguido através das UA1 a UA3

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is obtained through LU1 and 2;
- LO2 is obtained through LU3 and 11;
- LO3 is obtained through LU1 to 3;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se em aulas teóricas e práticas, assim como na realização de um teste teórico 
e um projeto.
O método de ensino desenvolvido nas aulas teóricas é o da exposição oral das matérias, acompanhada 
com desenhos, esquemas e resumos feitos pelo docente no quadro. São utilizados meios audiovisuais 
para a projeção multimédia.
O método de ensino desenvolvido nas aulas práticas consiste na resolução de exercícios de aplicação – 
que podem implicar a utilização de programas informáticos tipo MS Excel® e/ou MATLAB® - por forma a 
consolidar os conhecimentos expostos nas aulas teóricas.
A realização de um trabalho de projeto de máquinas/estruturas, assim como a realização de um teste 
teórico, permite avaliar os conhecimentos e competências apreendidos pelos alunos ao longo do 
semestre, assim como a eficácia de transmissão dos conhecimentos.

Avaliação:
1ª época: um teste e um projeto.
2ª época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based on theoretical and practical lessons, as well as in evaluation through one in 
class test and one project.
The teaching methodology developed in the theoretical lessons is the oral presentation along with 
drawings, schemes and summaries written on the blackboard. Multimedia means are also used.
The practical sessions are based on problem-solving strategy – which may imply the use of software such 
as MS Excel® e/ou MATLAB® - in order to consolidate the knowledge delivered in the theoretical lessons.
The evaluation of the knowledge and skills acquired by the student as well as the effectiveness of the 
knowledge transmission is done through one in class test and one project in mechanical engineering 
design.

Evaluation:
1st round: one in-class test and one project;
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica e prática de conceitos e técnicas, bem como o projeto desenvolvido pelos alunos, 
irão proporcionar aos alunos os conhecimentos, e competências enumerados como objetivos de 
aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- o teste aborda as unidades de aprendizagem UA1 a UA11;
- o projeto implica a aplicação das unidades de aprendizagem UA1 a UA11;
O teste tem um maior peso na nota final devido à importância que é dada na capacidade de cada aluno 
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demonstrar individualmente os conhecimentos adquiridos na globalidade das UA’s, enquanto o projeto 
serve também para os alunos em grupo, desenvolverem e demonstrarem competências transversais como 
as de investigação & autonomia e comunicação de conclusões, conhecimento e raciocínios, aplicação 
conhecimentos adquiridos em situações reais, análise e síntese.
No exame de 2ª época estão incluídas questões de cada UA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical and practical concepts and techniques, as well as the project developed by 
the students , will provide them with the knowledge, and skills listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows the evaluation of the LO listed, considering that:
- The test addresses the learning units LU1 to LU11;
- The project addresses complementary aspects of the learning units LU1 to LU11;
The test has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability of each student 
to show individually his/her acquired knowledge in all LU’s. The project aims also for the students in 
group, to develop and show transverse skills on research and autonomy, communication of conclusions, 
knowledge and rationals, application of acquired knowledge in real situations, analysis and synthesis.
In the 2nd round exam are included issues of each AU.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Shigley, J.E. et al, “MechanicalEngineering Design” 7th ed, 2004,McGraw-Hill, ISBN 0-07-292193-5,
- Shigley, J.E. et al, “Projeto de Engenharia Mecânica” 7ª ed, 2006, McGraw-Hill, ISBN 85-363-0562-2,
- Shigley J.E., Mischke, “Standard Handbook of Machine Design”, 1996, McGraw-Hill, ISBN 0-07-056958-4,
- Mott R.L., Machine elements in Mechanical Design, 3rd ed, 1999, Prentice-Hall, ISBN 0-13-841446-7
- Carlton J.S., Marine Propellers and Propulsion, 1994, Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-1143-X
- Silva, P. (2015), Diapositivos das aulas de Máquinas Marítimas II, Escola Naval,

Mapa X - Vibrações Mecânicas / Mechanical Vibrations

6.2.1.1. Unidade curricular:
Vibrações Mecânicas / Mechanical Vibrations

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Pedro Chedas Sampaio (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: Gestão de Sistemas Mecânicos, de Propulsão, 
Eletricidade e Energia, através dos seguintes OA's da UC:
OA1 Compreender os fundamentos da teoria das vibrações de sistemas mecânicos;
OA2 Aplicar os conhecimentos na criação de modelos físicos e matemáticos que lhe permitam projectar 
ou modificar sistemas mecânicos ou estruturas, comuns em navios.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studies' cycle: Mechanics, Propulsion, electricity and Energy Systems 
Management through the following CU LO's:
LO1 Comprehend the mechanical vibrations foundations;
LO2 Apply the knowledge on the creation of mathematical and physical models in order to design or 
modify mechanical systems usually found in ships. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1 Tipos de solicitações dinâmicas.
UA2 Discretização de sistemas mecânicos.
UA3 Graus de liberdade.
UA4 Elementos de um sistema vibratório.
UA5 Molas e amortecedores.
UA6 Equações do movimento.
UA7 Sistemas com um grau de liberdade.
UA8 Resposta em vibração livre não amortecida e com amortecimento.
UA9 Amortecimento viscoso, histerético e devido ao atrito seco.
UA10 Resposta a uma solicitação harmónica de amplitude constante e devido à existência de massas 
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rotativas.
UA11 Transmissibilidade. Isolamento de vibrações.
UA12 Solicitação periódica e impulsiva.
UA13 Sistema com dois graus de liberdade. Frequências e modos naturais de vibração.
UA14 Sistema com N graus de liberdade.
UA15 Métodos de determinação de frequências naturais.
UA16 Sistemas contínuos. Vibrações longitudinais, transversais e torsionais. 

6.2.1.5. Syllabus:
LU1 Types of Dynamic Loads;
LU2 Discretization of Mechanical systems;
LU3 Degrees of Freedom;
LU4 Elements of a vibration system;
LU5 Springs and dampers;
LU6 Motion equations;
LU7 Single d.o.f. systems;
LU8 Free vibration of single degree of freedom systems with/without damping; 
LU9 Viscous, Coulomb and hysteretic damping;
LU10 System response to a constant amplitude harmonic excitation due to rotative masses;
LU11 Transmissibility under general forcing conditions.
LU12 Harmonic and impulsive excitation;
LU13 Two d.o.f. systems. Natural frequencies and mode shapes
LU14 Multidegree of freedom systems.
LU15 Determination of natural frequencies and mode shapes. 
LU16 Continuous systems. Vibration control.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

O programa desta Unidade Curricular permite fazer a ponte entre os fenómenos de carácter estático e a 
dinâmica de estruturas e sistemas mecânicos. Dando continuidade aos assuntos tratados na dinâmica do 
corpo rígido e da resistência de corpos flexíveis é aqui introduzido o efeito simultâneo da variação da 
carga em termos de frequência e amplitude e da influência da flexibilidade e massa das estruturas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this course allows bridging the gap between the phenomena of static character and the 
dynamic structures and mechanical systems. Continuing the topics covered in the rigid body dynamics 
and flexible bodies resistance is here introduced the simultaneous effect of load variation in frequency and 
amplitude and the influence of flexibility and mass of structures.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas e aulas teórico-práticas estão programadas desde o início do semestre e a programação 
é disponibilizada no início da disciplina. Nas aulas teóricas recorre-se a apresentações em powerpoint e a 
programas didácticos desenvolvidos para o ensino das vibrações mecânicas. Nas aulas teórico-práticas 
são resolvidos exercícios, escolhidos de entre uma lista de enunciados. A avaliação distribuída 
compreende a realização de 2 componentes de avaliação escrita designadas por T1 e T2.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures and laboratory sessions are programmed from the beginning of the semester and
the program is available to the students, in the discipline web page. In the lectures, power point 
presentations and didactic software are used. At the lab sessions exercises applying the concepts taught 
are solved, chosen from a list taken from the discipline web page. The distributed evaluation comprises the 
realization of 2 components (theoretical and practical) termed T1 and T2.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

O ensino da matéria é feito em aulas expositivas dos vários assuntos de carácter teórico onde são usados 
diversos modelos didácticos e programas computacionais desenvolvidos para este efeito. Por outro lado, 
nas aulas práticas procura-se exercitar a resolução de vários problemas, alguns deles com semelhança a 
casos comuns em navios. A lista de exercícios propostos para as aulas práticas e os que são propostos 
na avaliação escrita, cobrem a matéria dada exigindo dos estudantes a compreensão dos conceitos e 
exercitando a sua utilização para diferentes casos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching of the theoretical subject is done in lectures where various teaching models and computer 
programs are used . On the other hand, in practical lectures the students solve various problems, some 
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with similarity to various assemblies present in ships. The list of exercises proposed for practical lessons 
and those proposed in the written evaluation, cover all the topics, and require the students the 
understanding of the concepts and the exercise for different cases.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Singiresu S Rao - Mechanical Vibrations; 3ª edição Addison-Wesley 
António P. Vale Urgueira - Manual de Apoio à Disciplina edição de 2013
S. Graham Kelly - Fundamentals of Mechanical Vibrations; McGraw-Hill
Engineering Vibrations - Daniel J. Inman

Mapa X - Transmissão de calor / Heat Transfer

6.2.1.1. Unidade curricular:
Transmissão de calor / Heat Transfer

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel José Pereira Sales Cavique Santos (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, através dos 
seguintes OA's da UC:
OA1- Compreender os mecanismos da transmissão de calor por condução unidimensional e 
multidimensional;
OA2- Aplicar técnicas de métodos numéricos na resolução de problemas de transmissão de calor por 
condução;
OA3- Compreender os mecanismos da transmissão de calor por convecção natural e forçada;
OA4- Compreender os mecanismos da transmissão de calor por radiação;
OA5- Compreender e aplicar os princípios da transmissão de calor na definição de permutadores de calor;
OA6- Conhecer mecanismos da transmissão de calor com mudança de fase e as suas aplicações na 
condensação e ebulição;
OA7- Conhecer mecanismos de transferência de massa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics, Propulsion and Energy, through the following CU LO's:
LO1- To understand the mechanisms of heat transfer by conduction on one-dimension and on multi-
dimensions;
LO2- To apply numerical methods to solve conduction heat transfer problems;
LO3- To understand the mechanisms of heat transfer by natural and forced convection;
LO4- To understand the mechanisms of heat transfer by radiation;
LO5- To understand and apply the principles of heat transfer in the definition of heat exchangers;
LO6- To know mechanisms of heat transfer with phase change and its applications in condensation and 
boiling; 
LO7- To know mechanisms of mass transfer.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada nas seguintes Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1- Condução em regime permanente; 
UA2- Condução em regime transiente;
UA3- Introdução à convecção; 
UA4- Convecção forçada e relações empíricas; 
UA5- Convecção natural; 
UA6- Radiação; 
UA7- Permutadores de calor; 
UA8- Condensação e ebulição; 
UA9- Transferência de massa. 

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in the following Learning Units (LU):
LU1- Steady state heat conduction;
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LU2- Unsteady state heat conduction;
LU3- Introduction to the convection mechanisms; 
LU4- Forced convection and empirical relationships;
LU5- Natural convection;
LU6- Radiation;
LU7- Heat exchangers; 
LU8- Condensation and boiling;
LU9- Mass transfer.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é assegurado em UA1 e UA2;
- OA2 é assegurado em UA1;
- OA3 é assegurado em UA3, UA4 e UA5;
- OA4 é assegurado em UA6;
- OA5 é assegurado em UA7; 
- OA6 é assegurado em UA8; 
- OA7 é assegurado em UA9. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1 e LU2;
- LO2 is addressed in LU1;
- LO3 é assegurado em LU3, LU4 e LU5;
- LO4 is addressed in LU6;
- LO5 is addressed in LU7; 
- LO6 is addressed in LU8; 
- LO7 is addressed in LU9.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino expositivo participativo baseado em aulas teóricas (conceptualização) e em aulas teórico-práticas 
(conceptualização, manipulação e aplicação). Nas aulas teóricas são apresentados, discutidos e 
exemplificados os conteúdos programáticos. Nas aulas teórico-práticas são propostos exercícios e 
problemas para consolidar e desenvolver os conteúdos programáticos ensinados nas aulas teóricas. 
Nas aulas teórico-práticas, pretende-se ainda realizar experiências de aplicação, visualizar sistemas e 
realizar ensaios em campo. 
Avaliação contínua:
-Avaliação contínua composta por 3 (três) testes.
Avaliação por exames (no caso de insucesso na avaliação contínua):
-1ª Época: exame final (100%)
-2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository teaching with the student participation based on lectures (conceptualization) and theoretical-
practical classes (conceptualization, handling and application). In the lectures are presented discussed 
and exemplified the syllabus. In the theoretical-practical classes exercises and problems are proposed to 
further implement and develop the syllabus taught in the lectures.
During the theoretical-practical classes experiments are performed, as well as visualization of systems and 
to perform tests in the field.
Continuous assessment:
- Continuous assessment based in 3 (three) tests.
Final exams for assessment (in the case of failure on continuous assessment):
-First round (100%).
-Second round (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Nesta fase da formação, pretende-se que as aulas teóricas permitam transmitir o formalismo analítico de 
abordagem das matérias. Nas aulas teórico-práticas pretende-se que esse formalismo possa ser utilizado 
pelos alunos na análise dos problemas propostos. Nos trabalhos práticos e de campo far-se-á apelo à 
aplicação de processos de síntese.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At this stage of training, it is intended that the lectures allow to transmit the formalism of the analytical 
solving of problems. The theoretical-practical classes aim at allowing the students to apply the analysis to 
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the proposed problems. The practical work and field work will make appeal to the application of processes 
of synthesis. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- J.P. HOLMAN, Heat Transfer, McGrawHill 8 th edition – 1997
- YUNUS A. GENGEL, ROBERT TURNER, Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, 3rd Edition, 2008

Mapa X - Mecânica dos Sólidos / Mechanics of Solids

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica dos Sólidos / Mechanics of Solids

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel José Pereira Sales Cavique Santos (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica e Propulsão, através dos seguintes OA's 
da UC:
OA1. - Determinar deformações e distribuição de tensões em elementos estruturais simples.
OA2. - Compreender o mecanismo de transmissão de esforços entre elementos estruturais.
OA3. - Compreender os efeitos sobre elementos estruturais simples da acção simultânea de mais que um 
tipo de solicitação.
OA4. - Compreender o conceito de resistência estrutural.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used the CU's of Mechanics and Propulsion, through the following CU LO's:
LO1. - Determine strains and stress distribution in simple structural elements.
LO2. - Comprehend the mechanism of load transmission between structural elements.
LO3. - Comprehend the effects on simple structural elements resulting from the simultaneous action of 
more than one type of loading.
LO4. - Comprehend the concept of structural resistance.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em duas partes e sete unidades de aprendizagem (UA), como se 
segue:
1ª Parte
UA1. - Tensão tangencial e distorção
UA2. - Torção
UA3. - Flexão pura
UA4. - Análise de vigas sujeitas à flexão
2ª Parte
UA5. - Tensões tangenciais em vigas e peças de parede fina
UA6. - Análise de tensões e deformações
UA7. - Estabilidade de vigas e colunas

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in two parts and seven learning units (LU), as follows:
Part One
LU1. - Shearing stress and strain
LU2. - Torsion
LU3. - Pure bending
LU4. - Analysis of beams subjected to bending
Part Two
LU5. - Shearing stresses in beams and thin walled elements
LU6. - Analysis of stresses and strains
LU7. - Stability of beams and columns

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA), da seguinte forma:
OA1. é abordada nas UA2 a UA4;
OA2. é abordada na UA1;
OA3. é abordada nas UA3 a UA5;
OA4. é abordada nas UA1 a UA7.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO), as follows:
LO1. is addressed in LU2 to LU4;
LO2. is addressed in LU1;
LO3. is addressed in LU3 to LU5;
LO4. is addressed in LU1 to LU7.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino baseia-se em lições teóricas, complementadas por um conjunto de aulas teórico-
práticas.
As sessões teóricas incluem a exposição de conceitos e metodologias, apoiado em exemplos práticos.
As sessões teórico-práticas estão orientadas para a resolução de exercícios de aplicação, incluindo a 
discussão e interpretação dos resultados. É igualmente proposto um conjunto de exercícios que deverão 
ser resolvidos de forma autónoma no contexto extra-aula.
Avaliação:
A metodologia de avaliação da UC é contínua e resulta da ponderação das seguintes componentes:
1.ª Avaliação Escrita - Cobrindo a primeira parte do programa;
2.ª Avaliação Escrita - Cobrindo a segunda parte do programa.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based on theoretical lessons, complemented by a set of theoretical and 
practical classes.
The theoretical sessions includes presentation of concepts and methodologies, supported on practical 
examples.
The theoretical and practical sessions are geared towards solving application exercises, including 
discussion and interpretation of results. A set of exercises to be completed independently in extra-
classroom context are also proposed.
Evaluation:
Continuous assessment consists of two written evaluations:
First Evaluation - Covering the first part of the syllabus;
Second Evaluation - Covering the second part of the syllabus.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências apontados como objectivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que as avaliações 
cobrem as unidades de aprendizagem UA1 a UA7.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises, will 
provide students with the knowledge, skills and abilities pointed as learning objectives (LO).
The proposed evaluation allows to evaluate the LO listed, taking into account that the evaluations cover 
the learning units LU1 to LU7.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Beer, F. P. & Johnston, E. R. & De Wolf, J. T.; “Mecânica dos Materiais”; 3.ª Edição; McGraw-Hill de 
Portugal; 2003; ISBN 972-7731-45-7
Moura Branco, C.A.; "Mecânica dos Materiais - Teoria e Aplicações"; McGraw-Hill de Portugal; 1989; ISBN 
972-9241-09-0
Beer, F. P. & Johnston, E. R.; “Mecânica Vectorial para Engenheiros - Estática”; 6.ª Edição; McGraw-Hill de 
Portugal; 1998; ISBN 972-8298-73-0

Mapa X - Comportamento Organizacional II/Organizational Behavior II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Comportamento Organizacional II/Organizational Behavior II
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Custódio Fernando Lopes (2h/semana; 2h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: chefe de serviço e oficial de quarto a bordo de UNs, 
através de:
OA1: Compreender as dinâmicas internas que ocorrem nas equipas e a sua influência no desempenho 
individual, desempenho da equipa e nos resultados obtidos.
OA2: Distinguir o papel da liderança e da gestão de equipas, no contexto organizacional.
OA3: Compreender os conceitos básicos de condução de reuniões. 
OA4: Compreender as estratégias utilizadas na gestão de conflitos, e identificar formas de lidar com os 
mesmos, com realce para a negociação e a intervenção de terceiras partes.
OA5: Compreender a centralidade da estrutura organizacional no funcionamento duma organização, 
nomeadamente através da análise das suas funções, das suas dimensões, dos fatores que a determinam e 
dos vários formatos que pode assumir.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studies' cycle: department, and service manager and watchkeeping 
officer on board of NUs through:
LO1: Understand the internal dynamics that occur in the teams and their influence on individual 
performance, team performance and the results obtained.
LO2: Distinguish the role of leadership and team management in the organizational context.
LO3: Understand the basic concepts of conducting meetings.
LO4: Understand the strategies used in conflict management, and identify ways of dealing with them, with 
emphasis on negotiation and the third parties intervention.
LO5: Understand the centrality of the organizational structure in organizations, in particular by examining 
its functions, dimensions, the factors that determine it and the formats that can take on.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em cinco Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Equipas nas organizações
- Definição de grupo de trabalho/equipa; Tipos de equipas; Modelo de eficácia das equipas; Fatores que 
afetam a eficácia das equipas; Desvantagens das equipas.
UA2. Liderança e gestão de equipas
- Gestão, funções e níveis da gestão; Gestão versus Liderança; Liderança funcional de equipas; 
Competências de liderança e de trabalho em equipa. 
UA3. Condução de reuniões
- Tipos de reuniões; Funções de liderança nas reuniões; Preparação para a reunião; Condução de 
reuniões.
UA4. Gestão de conflitos
- Conceito de conflito; Tipos de conflitos; Estratégias de gestão de conflitos; Negociação e intervenção de 
terceiras partes.
UA5. Estrutura organizacional
- Funções da estrutura organizacional; Dimensões estruturais; Determinantes da estrutura; Formatos 
estruturais.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized into five Learning Units (LU):
LU1. Teams in organizations
- Definition of working group/team; Types of teams; Team effectiveness model; Factors that affect the team 
effectiveness; Team disadvantages.
LU2. Leadership and team management
- Management, functions and management levels; Management versus leadership; Team functional 
leadership; Leadership skills and teamwork.
LU3. Conducting meetings
- Types of meetings; Leadership roles at the meetings; Preparation for the meeting; Conducting meetings.
LU4. Conflict management
- Conflict concept; Types of conflicts; Conflict management strategies; Negotiation and the third parties 
intervention.
LU5. Organizational structure
- Functions of the organizational structure; Structural dimensions; Determinants of the structure; 
Structural formats.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular estão organizados, fundamentalmente, em torno dos 
principais conhecimentos que sustentam a utilização das equipas e do trabalho em equipa nas 
organizações, e da liderança como fator relevante na eficácia das mesmas. A análise e discussão de 
estudos de caso complementam o ensino dessas matérias. Nesse sentido, as unidades de aprendizagem 
(UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordado na UA1
- OA2 é abordado na UA2
- OA3 é abordado na UA3
- OA4 é abordado na UA4
- OA5 é abordado na UA5

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the curricular unit, are organized basically around the main knowledge that support the use 
of teams and teamwork in organizations, and leadership as a relevant factor in team effectiveness. 
Analysis and discussion of case studies complement the teaching of these subjects. In this sense, learning 
units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
LO1 is addressed in LU1
LO2 is addressed in LU2
LO3 is addressed in LU3
LO4 is addressed in LU4
LO5 is addressed in LU5 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino baseia-se principalmente em aulas teórico-práticas. As sessões teórico-práticas 
incluem a apresentação e explicação dos conceitos fundamentais, e a discussão e interpretação de 
estudos de caso ao nível do grupo turma. São igualmente propostos trabalhos práticos de grupo que 
deverão ser realizados de forma autónoma no contexto extra-aula. 
A avaliação contínua é composta por dois elementos:
- O primeiro elemento de avaliação corresponde a um trabalho de grupo escrito, com apresentação oral e 
discussão ao nível do grupo turma. Este trabalho contribui para 40% da avaliação final do aluno.
- O segundo elemento de avaliação corresponde a um teste escrito, no qual o aluno responderá a questões 
teóricas sobre os temas da unidade curricular. Este teste contribui para 60% da avaliação final do aluno. 
Os alunos que não obtenham aprovação na unidade curricular ficam sujeitos a um exame final escrito 
sobre toda a matéria lecionada, com a ponderação de 100%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based mainly on theoretical and practical lessons. The theoretical and 
practical sessions include the presentation and explanation of fundamental concepts, and the discussion 
and interpretation of case studies at the level of the class group. Group practical work that should be 
performed autonomously in extra-classroom context is also proposed. 
The continuous evaluation is composed by two elements:
- The first element is a group written work with presentation and discussion at a class group level. This 
work contributes to 40% of the student’s final evaluation.
- The second element is a written test in which students will answer theoretical questions on the syllabus 
topics. This test contributes to 60% of the student’s final evaluation.
Students who do not pass on the curricular unit are subject to a final written examination on all taught 
subjects, with a weighting of 100%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Nas aulas teórico-práticas, a exposição das matérias é feita de forma dinâmica, promovendo a participação 
por parte dos alunos de forma a aumentar a compreensão das questões fundamentais relacionadas com 
as temáticas cobertas pelo programa da unidade curricular, as quais são complementadas com a 
apresentação e discussão de casos práticos, o que irá proporcionar aos alunos a aquisição de 
conhecimentos e competências enumerados como objetivos de aprendizagem (OA). 
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que os trabalhos práticos 
de grupo e o teste escrito abordam as unidades de aprendizagem UA1 a UA5. 
No exame final escrito, a realizar pelos alunos que não obtiverem aprovação na unidade curricular, estão 
incluídas questões de cada unidade de aprendizagem (UA). 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the theoretical and practical lessons the subjects presentation is made dynamically, promoting the 
participation by students in order to increase the understanding of the key issues related to the topics 
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covered by the curricular unit program, which are complemented by the presentation and discussion of 
case studies, providing to the students the acquisition of knowledge and skills listed as learning outcomes 
(LO).
The proposed evaluation allows evaluating the LO, bearing in mind that the practical works and the written 
test are covering the learning units LU1 to LU5.
The final written examination, to be carried out by students who have not passed the curricular unit, 
includes issues of each learning unit (LU).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Adair, J. (1988). A Gestão eficiente de uma equipa. Lisboa: Publicações Europa- América.
- Cunha, M. P.; Rego, A.; Cunha, R. C.; Cabral----Cardoso, C. (2007). Manual de Comportamento 
Organizacional e Gestão. Lisboa: Editora RH.
- Ferreira, J. M. C.; Neves, J.; Caetano, A. (2011). Manual de psicossociologia das organizações. Lisboa: 
McGraw----Hill.
- Jesuíno, C. (1987). Processos de liderança. Lisboa: Livros Horizonte.

Mapa X - Ingles VIII / English VIII

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ingles VIII / English VIII

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pamela Tierney (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

OA1 Compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstratos
OA2 Entender a linguagem falada meios de comunicação, sobre temas familiares e não familiares 
encontradas na
vida pessoal, social, profissional ou
OA3 ler artigos e agarrar posições ou pontos de vista dos escritores
OA4 Comunicar espontaneamente mostrando notável fluência e facilidade de expressão
OA5 Tomar parte activa na discussão ou dar uma palestra, explicar e apoiar as nossas opiniões
OA6 Escrever um ensaio ou relatório que desenvolve um argumento sistematicamente com realce 
adequado de
pontos significativos e detalhes de suporte relevantes
OA7 Ter um grau relativamente elevado de controle gramatical
OA8 Compreender e usar ativamente estruturas complexas de forma eficaz
OA9 Ter uma boa variedade de vocabulário geral e questões ligadas ao próprio campo de trabalho
OA10 Usar léxico bastante preciso, apesar de deslizamentos que não afectem a clareza ou impedem a
comunicação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 Understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics
LO2 Understand spoken language live or broadcast, on familiar & unfamiliar topics encountered in 
personal, social, or vocational life
LO3 Read articles without difficulty and grasp the writers’ stances or viewpoints
LO4 Communicate spontaneously, often showing remarkable fluency and ease of expression
LO5 Take an active part in discussion or give a talk, explaining and supporting one’s views
LO6 Write an essay or report that develops an argument systematically with appropriate highlighting of 
significant points & relevant supporting detail
LO7 Have a relatively high degree of grammatical control of complex strucutres
LO8 Understand and actively use complex structures effectively
LO9 Have a good range of general vocabulary and matters connected to one’s field of work, avoiding much 
repetition
LO10 Generally use lexis quite accurately despite slips which do not affect clarity or hinder communication

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1 Mente e Corpo - leitura de textos complexos para encontrar a posição e as perspectivas dos 
escritores e
detalhes específicos. Questionário sobre o lado esquerdo / direito do cérebro. Discutir e comparar 
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resultados
UA2 Guerra e Paz - colocações. Leia e discuta citações relacionadas. Leia sobre o surgimento do 
Convention & leis
do conflito armado Genebra. Discussão sobre crimes de guerra ao Tribunal Penal Internacional de Haia
UA3 Pirataria. Ler sobre a pirataria. Assista a um clipe do BBC World - Esquivando Pirates. Leituras de The 
Irish
Times e outros jornais
UA4 Consolidação da linguagem relativa a marinharia: secções de navios e linhas de ancoragem. 
Introduzir termos
relativos: um movimento de navios, a medição detalhada, comandos de manobra, marinharia, navio de 
manuseio
de-forças
UA5 Grammar consolidação: tempos, condicionais, artigos e preposições de tempo
UA6 Debate sobre Controles arma. Foco vocabulário relacionado. Ensaio sobre leis de armas e Congresso 
dos
EUA

6.2.1.5. Syllabus:
LU1 Mind and Body. Multiple Intelligences - reading of complex texts to find writers’ stance & perspectives 
& specific details. Vocabulary focus. Questionnaire about left/right side of brain. Discuss & compare 
results
LU2 War and Peace. Language focus – collocations. Read and discuss related quotations. Read about the 
emergence of the Geneva Convention & laws of armed conflict. Discussion about war crimes The 
International Criminal Court of the Hague
LU3 Piracy. Read about piracy. Watch a clip from BBC world – Dodging Pirates. Readings from The Irish 
Times & other newspapers. Related vocabulary focus
LU4 Consolidation of language relating to seamanship: sections of ships & mooring lines. Introduce terms 
relating to: a ships movement, measurement-depth, steering commands, seamanship, ship handling-forces
LU5 Grammar consolidation: tenses, conditionals, articles & prepositions of time
LU6 Debate on Gun Controls. Related vocabulary focus. Essay on gun laws & US congress

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1; UA2; UA3; UA6; 
- OA2 é abordada na UA1; UA3; 
- OA3 é abordada na UA1; UA2; UA3; UA6;
- OA4 é abordada na UA1; UA6; 
- OA5 é abordada na UA2; UA6; 
- OA6 é abordada na UA6; 
- OA7 é abordada na UA5; 
- OA8 é abordada na UA6; 
- OA9 é abordada na UA1; UA2; UA3; UA4; UA6;
- OA10 é abordada na UA1; UA2; UA4; UA6;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1; LU2; LU3; LU6; 
- LO2 is addressed in LU1; LU3;
- LO3 is addressed in LU1; LU2; LU3; LU6; 
- LO4 is addressed in LU1; LU6; 
- LO5 is addressed in LU2; LU6; 
- LO6 is addressed in LU6; 
- LO7 is addressed in LU5;
- LO8 is addressed in LU6; 
- LO9 is addressed in LU1; LU2; LU3; LU4; LU6; 
- LO10 is addressed in LU1; LU2; LU4; LU6;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é baseada principalmente na abordagem de aprendizagem baseada em tarefas (TBL): 
segundo
o qual os alunos a alcançar seus objetivos finais através da realização de "tarefas" (produção de textos 
escritos ou
apresentações orais, relatórios, etc.). Entrada de idioma apropriado (tanto naval e geral em Inglês) e 
feedback
sobre o desempenho é fornecida para ajudar a desenvolver alcance e precisão do uso da linguagem dos 
alunos, a
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palavra, sentença e nível de texto. A avaliação é baseada na aquisição das competências descritas no 
Quadro Europeu Comum (CEF) a nível B2, em relação aos seguintes componentes: falado e compreensão, 
interação e
produção da linguagem falada e escrita escrito. A avaliação é contínua, com base no trabalho realizado em 
sala de
aula, bem como trabalhos de casa, e também teste baseado.
Avaliação:
1ª eliminatória: Avaliação contínua: Inglês falado, escrita em Inglês, marca de classe
Teste de Inglês falado
Teste final
2a rodada: exame final (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on the approach of Task-based learning (TBL): whereby learners 
achieve their final objectives through the carrying out of ‘tasks’ (producing written texts or oral 
presentations, reports, etc.). Appropriate language input (both naval and general English) and feedback on 
performance is provided to help develop learners’ range and accuracy of language use, at word, sentence 
and text level. Evaluation is based on the acquirement of the competencies outlined in the Common 
European Framework (CEF) at B2 level, in relation to the following components: spoken and written 
comprehension, interaction, and production of spoken and written language. Assessment is ongoing, 
based on work carried out in class as well as homework, and also test based.
Evaluation: 
1st round: Continuous assessment: spoken English (20%), written English (10%), class mark (20%)
Spoken English test (20%)
Final test (40%)
2nd round: final exam (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos são consistentes com os objectivos da unidade curricular, dado que o programa foi 
projetado para
atender tanto os objectivos do Quadro Europeu Comum (CEF) descritores de idioma para o nível B2, bem 
como
léxico e conteúdos relacionados com Inglês militar, Inglês mais especificamente naval .
Os temas foram escolhidos para desenvolver e expandir geral Inglês uso da linguagem dos alunos, bem 
como
léxico relativos a vários aspectos do Inglês naval e da vida no mar. O programa é projetado para 
desenvolver
precisão e aumentar o leque de linguagem utilizada, bem como desenvolver as quatro habilidades 
linguísticas:
receptivo, ouvindo e lendo, e produtivo, falar e escrever.
Como tal, o programa irá fornecer os alunos com os conhecimentos, competências e habilidades listadas 
nos
objetivos de aprendizagem (OA).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents are consistent with the objectives of the curricular unit given that the programme was 
designed to address both the objectives of the Common European framework (CEF) language descriptors 
for level B2 as well as lexis and content relating to military English, more specifically naval English.
The themes were chosen to develop and expand learners’ general English language usage as well as lexis 
relating to various aspects of naval English and life at sea. The programme is designed to develop 
accuracy and increase the range of language used as well as develop all four language skills: receptive, 
listening and reading, and productive, speaking and writing.
As such, the programme will provide learners with the knowledge, skills and abilities listed in the learning 
objectives (LO).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
British Council Produced Materials.
Mellor-Clark, Simon. 2006. Campaign 3-English for the Military. Macmillan, Oxford.
Cunningham, Sarah, Eales, Francis & Moor, Peter. 2005. Cutting Edge Intermediate. Longman.
Cunningham, Sarah. 2005. Cutting Edge Upper-intermediate. Longman.
Greenall, Simon. 1995. Reward Intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Greenall, Simon. 1997. Reward Upper-intermediate. Macmillan/Heinmann. 
Bowyer, Richard. 2001. Check your Vocabulary for Military English. Bloomsbury, London.
Barber Jr. USN, CAPT James, A. 2005. Naval Shiphandler’s guide. Naval Institute Press, Maryland.
Blakely, T, N. 1983. English for Maritime Studies. Pergamon Press.Oxford.
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Mapa X - Direito Internacional Marítimo / Maritime International Law (Law of the Seas)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito Internacional Marítimo / Maritime International Law (Law of the Seas)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Caetano Fernandes Augusta Silveira(3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de capacidades de interpretação e análise a fim de 
aconselhar o Comandante do navio no mar (objetivo do Ciclo de Estudos: Oficial de Quarto à ponte de 
UN's) através de:
OA1 – Compreender a essência do Direito Internacional Público, nomeadamente no que concerne à sua 
vertente aplicável ao uso do mar;
OA2 – Conhecer os princípios e regras fundamentais enformadores do ordenamento jurídico internacional 
relacionados com a utilização do mar;
OA3 – Conhecer a tipologia de espaços marítimos admitidos pelo Direito Internacional e respetivos 
regimes jurídicos;
OA4 – Identificar os problemas e limitações resultantes da atuação dos navios e forças navais no mar;
OA5 – Conhecer os princípios gerais enformadores dos conflitos internacionais e a sua relação com os 
princípios da guerra no mar

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of knowledge and development of interpretation and analysis capabilities, in order to be able to 
advise the Captain of the ship (objective of the study cicle: watch keeping officer of NU's) through:
LO1 – Understanding the essence of the Public International Law, particularly with regard to its application 
to the use of the sea;
LO2 – Knowledge of the fundamental rules and principles of International Law related to the use of the sea;
LO3 - Knowledge of the typology of maritime spaces allowed by International Law and their respective 
legal systems;
LO4 - Identify problems and limitations imposed on the activities of vessels and naval forces at sea;
LO5 - Knowledge of the general principles governing international conflicts and their relationship with the 
principles of war at sea.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em seis Unidades de Aprendizagem (UA)
UA0 – Caracterização do Direito Internacional Público;
UA1 – As fontes do Direito Internacional;
UA2 – Formação e evolução do Direito Internacional Marítimo;
UA3 – O Direito do Mar e o regime dos espaços marítimos;
UA4 – O regime internacional dos navios;
UA5 – Os conflitos internacionais.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in Learning Units (LU):
LU0. Characterization of Public International Law;
LU1. The sources of International Law;
LU2. The genesis and evolution of the International Maritime Law;
LU3. The Law of the Sea and the regime of maritime spaces;
LU4. The international regime for ships;
LU5. International conflicts.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordado nas UA0, UA1 e UA2;
- OA2 é abordado na UA2 e UA3;
- OA3 é abordado na UA3;
- OA4 é abordada na UA3, UA4 e UA5;
- OA5 é abordada na UA5.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU0, LU1 and LU2;
- LO2 is addressed in LU2 and LU3;
- LO3 is addressed in LU3;
- LO4 is addressed in LU3, LU4 and LU5
- LO5 is addressed in LU5.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A leccionação desta UC assenta em aulas teóricas de explanação da matéria, e em aulas teórico/práticas 
de análise de textos, com apresentação de trabalhos individuais, ou de grupo, elaborados pelos alunos.
A estratégia de ensino baseia-se na apresentação doutrinária da matéria, com recurso intensivo à ajuda de 
PowerPoint, seguindo, sempre que possível, um livro de texto adotado. Quando a exposição versar sobre 
figuras ou institutos jurídicos e/ou seus regimes jurídicos, o ensino será complementado com a análise de 
textos legais internacionais e legislação nacional.
Serão disponibilizados textos de apoio aos alunos, seguido da respectiva análise.
A avaliação do conhecimento é, primariamente, efetuada por recurso a um ou mais testes escritos de 50 
ou 110 minutos. Para avaliação de competências de análise e interpretação, os testes incluirão casos 
práticos.
A avaliação é complementada com a apresentação oral de um tema tendo em vista a avaliação da sua 
capacidade de análise e síntese.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching of this course is based on theoretical exposure of matters and theoretical/practical analysis 
of text classes, complemented by presentation of individual or group academic works, prepared by 
students.
The teaching strategy is based on the doctrinal presentation of the issues, with intensive use of power 
point, following wherever possible, an adopted textbook. When the presentation respect the legal figures 
or institutions and/or their legal framework, teaching will be complemented by the analysis of international 
legal texts and national legislation.
May also be available for study handouts, followed by its analysis.
Evaluation of knowledge:
The assessment is primarily performed using one or more written tests with 50 or 110 minutes long. To 
evaluate the competence of analysis and interpretation, the tests will include case studies.
The assessment is complemented with the oral presentation of a theme, with a view to assessing their 
capacity for analysis and synthesis.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Tendo em vista os objectivos de aprendizagem e de aquisição genérica de conhecimentos, aos alunos é 
efectuada uma apresentação sistemática da matéria doutrinária e dos conceitos teóricos, suportada por 
bibliografia sobre os temas. 
Para a avaliação do grau de aprendizagem e retenção do conhecimento são elaborado testes escritos de 
explanação livre.
No sentido do desenvolvimento da capacidade de interpretação jurídica, serão estudados e analisados 
textos legais de Direito do Mar, tendo em vista o conhecimento e a compreensão dos respectivos regimes 
jurídicos. A avaliação do grau de aquisição desta competência será efectuada por via de resolução de 
casos párticos a incluir nos referidos testes escritos ou pela explanação verbal de temas estudados.
A capacidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos em situações reais será uma decorrência lógica 
das tarefas acima referidas, isto é, em face do conhecimento adquirido e da interpretação das normas, 
com a consequente análise da situação em concreto, será encontrada a solução a adoptar. A avaliação do 
grau de aquisição desta competência será efectuada por via da resolução dos casos práticos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the objectives of learning and acquisition of knowledge, a systematic presentation of the 
doctrinal matters and theoretical concepts is made, supported by literature.
For the evaluation of the degree of learning and knowledge retention, written tests are prepared.
Towards the development of the legal interpretation capacity, legal texts of the Law of the Sea will be 
studied and analysed in order the knowledge and understanding of their juridical regime. The assessment 
of the acquisition of this competence will be carried out using the resolution of case studies to be included 
in such written tests, or the verbal explanation of chosen subjects.
The enforcement capacity of the acquired knowledge in real situation is a logical consequence of the 
above tasks, that is, given the acquired knowledge and interpretation of the rules, with the consequent 
analysis of the situation in concrete, it will be found the solution to be adopted. The assessment of 
individual’s competence will be made through the resolution practical case.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MARQUES GUEDES, Armando M., Direito do Mar, 2.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1998.
SERRA BRANDÃO, E. H., Direito Internacional Marítimo, Lisboa, Clássica Editora, 1963.
MIRANDA, Jorge, Curso de Direito Internacional Público, 5.ª ed., Cascais, Principia, 2012.
BRAWNLIE, Ian, Principles of Public International Law, 4th ed., Oxford, Oxford University Press, 1990, 
tradução portuguesa F. C. Gulbenkian, 1997.
BRIERLY, The Law of the Nations, 6th ed., Oxford, Clarendon Press, 1963, tradução portuguesa F. C. 
Gulbenkian, 1997.

Mapa X - Metodologias de Investigação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologias de Investigação

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Jorge Rodrigues Semedo de Matos (1h/semana; 1h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, e contribuir para os 
objetivos do Ciclo de Estudos, através da aprendizagem de:
OA1 Desenvolver e aplica técnicas para a prática da investigação científica;
OA2 Conhecer meios de pesquisa e estudo;
OA3 Conhecer técnicas de recolha e apreciação de dados 
OA4 Aprender a discutir resultados com fim em conclusões fundamentadas; 
OA5 Formular novos conceitos; 
OA6 Aperfeiçoar as competências sobre a apresentação dos trabalhos científicos; 
OA7 Desenvolver a capacidade de clareza e organização dos seus trabalhos, com fundamentação; 
OA8 Aplicar as regras de citação e apresentação de referências. 
OA9 Investigar Autonomamente;
OA10 Analisar e sintetizar;
OA11 Comunicar resultados

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used in the CU’s of Mechanics, Propulsion and Energy and contribute to the 
objectives of the studies’ cycle, through the learning of:
LO1 Develop and apply refine techniques for the practice of scientific research
LO2 Know methods of study and research
LO3 Know techniques for collecting and assessing data
LO4 Learn to have discussion of results in order to derive conclusions
LO5 Formulate of new concepts
LO6 Improve skills on the presentation of scientific works
LO7 Develop clarity of its wording and organization, the rigor the justification
LO8 Apply rules of citation and presentation of references
LO9 Autonomous Research.
LO10 Analysis and synthesis
LO11 Communication and discussion of results

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em três Unidades de Aprendizagem (UA):
UA 1. INTRODUÇÃO
UA 1.1. Objectivos, bibliografia e formas de avaliação
UA 1.2. Ciência e investigação científica
UA 1.3. Abordagens/paradigmas de investigação científica
UA 2. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
UA 2.1. Estrutura geral do processo de investigação
UA 2.2. Selecção de tema e formulação das questões/hipóteses
UA 2.3. Pesquisa bibliográfica, citação e referências bibliográficas
UA 2.4. Estratégias de investigação qualitativa e/ou quantitativa (procedimentos de recolha, tratamento e 
análise de dados)
UA 3. ELABORAÇÃO DE UM TRABALHO CIENTÍFICO/DISSERTAÇÃO
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UA 3.1. Projecto de trabalho científico/dissertação
UA 3.2. Estrutura de um trabalho científico/dissertação
UA 3.3. Conteúdo dos capítulos

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in three Learning Units (LU):
LU 1 Introduction
LU 1.1. Objectives, bibliography and evaluation forms
LU 1.2. Science and scientific research
LU 1.3. Approaches / paradigms of scientific research
LU 2 Methodology of Scientific Research
LU 2.1. Overall structure of the research process
LU 2.2. Selection of theme and wording of the questions / hypotheses
LU 2.3. Literature search, citation and bibliography
LU 2.4. Strategies of qualitative and / or quantitative (procedures for collecting, processing and analyzing 
data) research
LU 3 Preparation of a Scientific Work/Dissertation
LU 3.1. Draft scientific paper / dissertation
LU 3.2. Structure of a scientific paper / dissertation
LU 3.3. Content of chapters

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordada na UA1, UA2, UA3;
- OA2 é abordada na UA1, UA2, UA3;
- OA3 é abordada na UA2, UA3;
- OA4 é abordada na UA2, UA3;
- OA5 é abordada na UA3;
- OA6 é abordada na UA3;
- OA7 é abordada na UA1, UA2, UA3;
- OA8 é abordada na UA2;
- OA9 é abordada na UA3;
- OA10 é abordada na UA3;
- OA11 é abordada na UA2, UA3;
- OA12 é abordada na UA3;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1, LU2, LU3;
- LO2 is addressed in LU1, LU2, LU3;
- LO3 is addressed in LU2, LU3;
- LO4 is addressed in LU2, LU3;
- LO5 is addressed in LU3;
- LO6 is addressed in LU3;
- LO7 is addressed in LU1, LU2, LU3;
- LO8 is addressed in LU2;
- OA9 is addressed in LU3;
- OA10 is addressed in LU3;
- OA11 is addressed in LU2, LU3;
- OA12 is addressed in LU3;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A leccionação desta unidade curricular assenta em aulas teóricas e teórico/práticas apoiadas em meios 
audiovisuais, complementadas com palestras sobre aspectos particulares da investigação em matérias 
disciplinares e exercícios práticos sobre os aspectos formais da elaboração de um trabalho científico.
A avaliação consiste na elaboração de um plano de trabalho de investigação/dissertação que obriga à 
aplicação de todos os conhecimentos adquiridos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching of this course is based on theoretical and / practical classes supported by audiovisual media, 
supplemented with lectures on particular aspects of research and practical exercises on the formal aspects 
of the preparation of a scientific paper classes.
The evaluation consists of preparation of a work plan for research / dissertation that implies the aplication 
of all the knowledge and skills acquired during the course.

Página 154 de 185ACEF/1516/23567 — Guião para a auto-avaliação

27-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2828d38a-d080-eda2-f7b7-...



6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A metodologia adoptada no ensino desta unidade curricular, com os aspectos práticos que a englobam, 
permite familiarizar os alunos com o planeamento e elaboração de um trabalho científico, que constitui o 
objectivo fundamental desta disciplina (UA3).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology used in teaching this lecture, with the practical aspects involved, enables familiarize 
students
with the planning and preparation of a scientific paper, which is the fundamental objective of this lecture 
(LU3).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- CRESWELL, John W. Research design: Qualitative, quantitative and mixed method approaches, 4th ed., 
Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Sage, 2013.
- ECO, Umberto. Como se faz uma tese em ciências humanas, 5ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 1991.
- FRADA, João José Cúcio. Novo Guia Prático para pesquisa, elaboração e apresentação de trabalhos 
científicos e organização de currículos, 1ª ed. Ervita e aumentada, Lisboa, Sete Caminhos, 2005.
- JONKER, Jon. The Essence of Research Methodology. A Concise Guide for Master and PhD Students in 
Management Science, London, Springer, 2010.
- WESELBY, Joanne M. Citations Made Simple: A Student’s Guide to Easy Referencing. The Complete 
Guide, [s.l.],[s.n.], 2014.

Mapa X - Sistemas de Apoio à Decisão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Apoio à Decisão

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Victor José de Almeida e Sousa Lobo (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Adquirir competências a serem utilizadas nas UC's de Mecânica, Propulsão e Energia, e contribuir para os 
objetivos do Ciclo de Estudos, através da aprendizagem de:
OA1- Compreender a importância dos Sistemas de Informação e Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) para a 
organização.
OA2 - Compreender as potencialidades e limitações dos SAD.
OA3 - Ser capaz de formalizar correctamente diversos problemas envolvendo análise de dados.
OA4 - Ser capaz de escolher a ferramenta adequada a cada problema.
OA5 - Perceber o funcionamento das principais técnicas de análise de dados e apoio à decisão, sobretudo 
baseadas em heurísticas e inteligência artificial.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire skills to be used in the CU’s of Mechanics, Propulsion and Energy and contribute to the 
objectives of the studies’ cycle, through the learning of:
LO1- Understand the importance of Information Systems and Decision Support Systems (DSS).
LO2 – Understand the strengths and limitations of DSS.
LO3 – Be able to correctly formalize several data analysis problems.
L04 – Be able to choose the right technique to use for each problem
LO5 – Understand how the main data analysys and decision support systems work, with particular 
emphasis on those based on heuristics and artificial intelligence.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em cinco Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1- Introdução aos Sistemas de Apoio à Decisão
UA2 - Organização de dados, visualização e representação
UA3 - Técnicas de previsão
UA4 - Técnicas de agrupamento
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UA5 – Técnicas de pesquisa e optimização
UA6 - Estudo de casos.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in five Learning Units (LU):
LU1- Introduction to Decision Support Systems
LU2 – Data organization, visualization, and representation.
LU3 – Prediction Techniques
LU4 – Clustering Techniques
LU5 – Search and optimization Techniques
LU6 – Case studies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 e OA2 são assegurados sobretudo através de UA1, e UA6, embora todas as outras UA contribuam 
para estes objectivos.
-OA3, OA4, e OA5 são assegurados transversalmente por em UA2, UA3, UA4, e UA5.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 and LO2 are addressed mainly in LU1 and LU6, although all other LU help consolidate thse LO.
- LO3, LO4, and LO5 are addressed transversally in LU2, LU3, LU4, and LU5.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é feito através de aulas teóricas e teórico-práticas, em que é exposta a matéria e resolvidos 
problemas ilustrativos das questões estudadas. Adicionalmente são resolvidos problemas como trabalhos 
de casa e avaliados, podendo os alunos tirar dúvidas sobre a sua resolução durante o horário de dúvidas.
Ao longo do semestre os alunos desenvolvem um trabalho de projeto que apresentam publicamente no 
fim do semestre, em que deverão demonstrar capacidade para estudar um problema, projetar uma 
solução, e implementá-la.
A avaliação contínua tem 3 componentes: 
2 mini-repetições escritas, e 2 trabalhos de casa com avaliação;.
Um trabalho de projecto com apresentação;
1 Repetição escrita.
Caso os alunos não passem na avaliação contínua, são avaliados nos exames escritos finais (com peso de 
100%), desde que tenham tido aproveitamento no trabalho de projeto. Caso não tenham tido 
aproveitamento, apresentam um trabalho de projeto na época de exame, no qual deverão ter 
aproveitamento.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching is done through lectures and theoretical-practical, where it is exposed to matter and solved 
problems illustrative of the issues studied. In addition problems are solved as homework and evaluated, 
students may ask questions about the solution during questions time.
Throughout the semester students develop a project presented publicly at the end of the semester. They 
must demonstrate the ability to study a problem, design a solution, and implement it.
Continuous assessment has three components:
- 2 written mini-reps, and two homework with assessment ;.
- A project work with presentation;
- 1 Repetition writing.
If students do not pass the continuous evaluation, they are evaluated in the final written exams (with a 
100% weight), since who have successfully completed the design work. If they have not had use present a 
project work at the time of examination, which should take advantage.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As metodologias utilizadas no contexto das aulas Teóricas e Teorico-práticas, tendo como fio condutor os 
objectivos da aprendizagem e os correspondentes conteúdos programáticos, assentam no método 
expositivo, método de projecto, e método de experimentação prática, que são reconhecidamente a melhor 
maneira de interiorizar os conceitos necessários e adquirir as competências requeridas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies used during the theoretical and theoretical-practical classes, following the learning 
units and taking into account the learning objectives are based on explaining the subjects during the class, 
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on project based learning, and on practical experimentation, that are recognized as complementary and the 
together form the best way to achieve the learning outcomes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
O livro de texto recomendado é:
Sistemas de Suporte à Decisão, Bruno Cortes, FCA, 2005.
Para além disso, são recomendados também:
Decision Support and Business Intelligence Systems, Turban, E., J. E. Aronson, et al., Prentice Hall, 2010
Data mining: practical machine learning tools and techniques; Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall: 
Morgan Kaufmann, 2011.

Mapa X - Máquinas Térmicas / Thermal Machines

6.2.1.1. Unidade curricular:
Máquinas Térmicas / Thermal Machines

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel José Pereira Sales Cavique Santos (5h/semana; 5h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para o objetivo do ciclo de estudo: Gestão de Sistemas de Propulsão, através dos seguintes 
OA's da UC:
OA1. Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso nos domínios da termodinâmica aplicada; da 
mecânica dos fluidos, e da transmissão de calor à compreensão análise do funcionamento das máquinas 
térmicas;
OA2. Identificar e quantificar os parâmetros de funcionamento e de projeto destas máquinas;
OA3. Escolher o tipo de máquina mais adequado a cada tipo de utilização;
OA4. Encontrar as medidas necessárias para minimizar contribuição dos motores de combustão interna 
para a poluição atmosférica;
OA5. Procurar e processar informação, capacidade de trabalho autónomo; auto aprendizagem, resolução 
de problemas, aplicação do conhecimento a novas situações, capacidade de escrever textos técnicos, 
técnicas de apresentação, capacidade de comunicação, fazer da tecnologia uma atividade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objective of the studies' cycle: Propulsion Systems Management, through the following 
CU LO's:
LO1. To apply the knowledge of applied thermodynamics; fluid mechanics and heat transmission acquired 
throughout the course to the understanding and analysis of the thermal machines working behavior;
LO2. Identify and quantify the working and project parameters of the thermal machines;
LO3. Bea able to chose the convenient machine to each type of utilization;
LO4. Identify the necessary measures to minimize the internal combustion engines contribution for the 
atmospheric pollution;
LO5. To seek for information and process it, ability to work autonomously, self learning, problem solving, 
apply knowledge to new situations; technical writing dexterity, presentation techniques, communicative 
aptitude, turning technology into business.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1. Motores Alternativos: Classificação dos motores. Componentes dos motores. Ciclo operativo dos 
motores a gasolina (SI). Ciclo operativo dos motores Diesel (CI). Exemplos de motores SI e Diesel. 
Parâmetros de projeto e de funcionamento dos motores. Potência indicada e efetiva. Fatores que afetam o 
desempenho e as emissões dos motores SI. Projeto da câmara de combustão de um motor SI. Fatores que 
afetam o desempenho e as emissões dos motores CI. Desempenho dos motores sobrealimentados e turbo 
alimentados.
UA2. Combustão: Modos de combustão e tipos de chamas. O "knock" e a ignição superficial. Números de 
octano e de cetano. Formação e controlo das emissões poluentes.
UA3. Turbinas de Gás. Rendimento da admissão e da tubeira. Turbo jacto simples. O turbo ventilador. O 
turbopropulsor. Pós combustão. Compressores radiais e axiais. Câmaras de combustão. Turbinas axiais e 
radiais. Previsão do desempenho de uma turbina de gás simples
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6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in three Learning Units (LU):
LU1. Reciprocating engines: Engine classification. Engine components. Spark-ignition (SI) engine 
operation cycle. Compression-ignition (CI) engine operation cycle. Examples of SI and Diesel engines. 
Engine design and operation parameters. Indicated and brake power. Operating variables which affect SI 
engine performance, efficiency and emissions. SI engine combustion chamber design. Variables which 
affect CI engine performance, efficiency and emissions. Supercharged and turbocharged engine 
performance.
LU2. Combustion: Combustion modes and flame types. Knock and surface ignition. Octane index and 
Cetane index. Pollutant formation and control.
Gas Turbines. Intake and propelling nozzle efficiencies. Simple turboject. The turbofan engine. The 
turboprop engine. Thrust augmentation. Centrifugal and axial compressors. Combustion systems. Axial 
and radial flow turbines. Prediction of performance of simple gas turbines.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- A disciplina inicia-se por uma introdução aos motores de combustão interna alternativos. São analisadas 
de forma fundamentada as suas características de funcionamento e de desempenho, bem como os seus 
principais componentes e sistemas de alimentação de distribuição. (UA1 abrange AO1; OA2 e OA3).
- Numa fase intermédia é abordada a problemática da combustão, na perspetiva dos motores de 
combustão interna: ignição; velocidade de propagação da chama; dissociação. (UA2 abrange OA4).
- Numa fase final são analisadas as turbinas a gás. Estes motores de combustão interna são abordados na 
perspetiva do dimensionamento dos seus componentes: compressor, câmara de combustão; turbina; e 
tubeira propulsora. (UA3 abrange OA5).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- The course begins with an introduction to the alternative internal combustion engines. Their operation 
characteristics and performances are analyzed on a sound basis as well as their main components and 
systems of alimentation and distribution. (LU1 covers LO1; LO2 e LOA3).
- On an intermediate point the problem of combustion, from a point of view of the internal combustion 
engines is presented: Ignition; velocity of flame propagation, dissociation. (UA2 covers LO4).
- Finally the gas turbine engines are studied. These internal combustion engines are analyzed in order to 
the design of their main components: compressor; combustion chamber; turbine; and propulsion nozzle. 
(LU3 covers LO4).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas faz-se a exposição da matéria, sendo incentivada a participação dos alunos. Nas aulas 
práticas faz-se uma abordagem centrada na prática simulada do domínio da aplicação dos conceitos de 
modo a que os alunos colaborem ativamente na resolução dos problemas e casos práticos propostos.
Nas aulas e fora delas faz-se um acompanhamento tutorial para a realização do trabalho da disciplina. Os 
trabalhos da disciplina têm como ponto de partida a pesquisa de informação, recorrendo a bibliotecas 
convencionais ou eletrónicas, ou simplesmente na Internet, e culminam com a realização do projeto de 
uma micro turbina de gás, submissão de um relatório final e apresentação oral pública do mesmo.
Componentes de Avaliação:
1 mini testes + 1 trabalho prático (projeto de uma micro turbina de gás).
O trabalho prático é realizado em grupo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In theoretical classes the exposition of the discipline subjects is made, the participation of the students is 
stimulated. In the practical classes problems and simulated practical cases in the domain of application of 
the concepts are presented in order that the students actively collaborate in their resolution.
In classes and outside them a tutorial accompaniment of the students is made for the accomplishment of 
the works of disciplines. The works of discipline have as starting point the information research, appealing 
to conventional or on line libraries, and culminate with the design of a micro gas turbine, submission of a 
final report and a public presentation.
Evaluation Components:
1 mini tests + 1 practical work (micro gas turbine design).
The practical work carried out in group.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A exposição da matéria nas aulas teóricas, recorrendo a conceitos da termodinâmica aplicada, dos fluidos 
e da transmissão de calor, permite aos alunos compreender os conceitos avançados relativos às 
máquinas térmicas, bem como o dimensionamento e projeto dos seus componentes.
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Nas aulas práticas, a resolução de exercícios práticos, onde é necessária a utilização daqueles conceitos, 
permite aos alunos desenvolverem capacidades de conceptualização e de resolução de problemas 
complexos. A realização de um trabalho de projeto consolida o domínio da matéria e prepara-os para a sua 
futura atividade profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of subjects in theoretical classes, making use of applied thermodynamic, fluids and heat 
transfer concepts, allows students to understand the advanced concepts of the thermal machines, as well 
as the design and conception of their components.
In practical classes, the resolution of practical problems, where the application of those concepts is 
necessary, allows students the development of abilities to conceptualize and solve complex problems. The 
realization of a work project consolidates the expertise on the studied subjects and abilities and prepares 
them to their future professional activity.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- PowerPoint’s of the classes - available in SIGA course page
- Motores de Combustão Interna – Jorge Martins – Publindústria, 2005
- Gas Turbine Theory - H. Cohen, G.F.C. Rogers e H. Saravanamutto - Longman
- Internal Combustion Engines Fundamentals - John B. Heywood - McGraw-Hill
- Motores Endotérmicos – Dante Giacosa – Ediciones Omega

Mapa X - Sistemas Pneumáticos e Óleo Hidráulicos / Pneumatic and Hydraulic Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Pneumáticos e Óleo Hidráulicos / Pneumatic and Hydraulic Systems

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Jorge Mota Duarte (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para o objetivo do ciclo de estudos: Gestão de Sistemas de Mecânicos, através dos seguintes 
OA's da UC:
OA1 Compreender e reconhecer as principais características e princípios físicos que estão associados aos 
fluidos de trabalho neste tipo de circuitos; 
OA2 Reconhecer as técnicas de tratamento e condicionamento dos fluidos de trabalho;
OA3 Reconhecer e caracterizar o modo de funcionamento e avaria tipo dos sub-sistemas que caracterizam 
os circuitos pneumáticos e óleo hidráulicos;
OA4 Compreender os princípios de funcionamento dos circuitos pneumáticos e óleo hidráulicos;
OA5 Reconhecer simbologia que caracteriza este tipo de circuitos de acordo com o normativo em vigor;
OA6 Compreender e executar a leitura e interpretação de esquemas técnicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objective of the studies' cycle: Mechanics Systems Management, through the following 
CU LO's:
LO1 Understand and recognize the main characteristics and physical principles that are associated with 
working fluids in such circuits;
LO2 Recognize techniques for treatment and conditioning of the working fluid;
LO3 Recognize and characterize the mode of operation and type of malfunction of the sub-systems 
featuring pneumatic and hydraulic circuits;
LO4 Understand the operating principles of pneumatic and hydraulic circuits;
LO5 Recognize symbology that characterizes this type of circuit according to the regulations;
LO6 Understand and perform reading and interpreting technical drawings.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada em seis Unidades de Aprendizagem (UA):
UA0. Características dos fluidos mais utilizados em Pneumática e Óleo Hidráulica; 
UA1. Identificação das principais variáveis de controlo dos fluidos; 
UA2. Componentes principais dos circuitos Pneumáticos e Óleo Hidráulicos;
UA3. Simbologia dos circuitos Pneumáticos e Óleo Hidráulicos;
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UA4. Leitura e interpretação de esquemas Pneumáticos e Óleo Hidráulicos;
UA5. Técnicas de diagnóstico e reparação em circuitos Pneumáticos e Óleo Hidráulicos.

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in six Learning Units (LU):
LU0. Characteristics of the fluid most used in Pneumatic and Hydraulic systems;
LU1. Identification of the major fluid control variables;
LU2. Main components of the Pneumatic and Hydraulic circuits;
LU3. Symbology of Pneumatic and Hydraulic circuits;
LU4. Reading and interpreting of Pneumatic and Hydraulic schemes;
LU5. Diagnostic techniques and repair of Pneumatic and Hydraulic systems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordado nas UA0 e UA1;
- OA2 é abordado nas UA0 e UA5;
- OA3 é abordado nas UA2 e UA5;
- OA4 é abordado nas UA2 à UA4;
- OA5 é abordado na UA3;
- OA6 é abordado na UA4.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LA0 and LA1;
- LO2 is addressed in LA0 and LA5;
- LO3 is addressed in LA2 and LA5;
- LO4 is addressed in LA2 to LA4;
- LO5 is addressed in LA3;
- LO6 is addressed in LA4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teórico-práticas, havendo também um conjunto de 
aulas práticas. As sessões teórico-práticas incluem a exposição de conceitos e metodologias, resolução 
de exemplos, discussão e interpretação de esquemas e resultados.
As sessões práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e 
interpretação dos resultados. É igualmente proposto um conjunto de exercícios que deverão ser 
resolvidos de forma autónoma no contexto extra-aula.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por testes e por um trabalho teórico-prático.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is based primarily on theoretical-practical lessons, and also on a set of practical 
classes. The theoretical-practical sessions include presentation of concepts and methodologies, solving 
examples, discussion and interpretation of schemes and results.
The practice sessions are geared towards solving problems and exercises, including discussion and 
interpretation of results. A set of exercises to be completed independently in extra-classroom context are 
also proposed.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of tests and a theoretical-practical work (project).
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação, irá proporcionar 
aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como objetivos de aprendizagem 
(OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- Os testes e o trabalho prático abordam as unidades de aprendizagem UA0 a UA5;
O teste tem um maior peso na nota final devido à importância que é dada na capacidade de cada aluno 
demonstrar os seus conhecimentos da unidade curricular. No exame final estão incluídas questões de 
cada UA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises will provide 
students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works addresses the learning units LU0 to LU5;
The test has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability of each student 
to demonstrate their knowledge of the course. In the final exam are included issues of each AU.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
J. Ferreira de Carvalho, “Sistemas Pneumáticos e Óleo-hidráulicos”, Escola Naval 2008
Serrano Nicolás, “Oleohidraulica”, Mcgraw-Hill Profesional
Vara, Jesus Pelaez -Maté, Esteban Garcia, “Neumática Industrial”, CIE Dossat 2000

Mapa X - Refrigeração e Ar Condicionado / Refrigeration and Air Conditioning

6.2.1.1. Unidade curricular:
Refrigeração e Ar Condicionado / Refrigeration and Air Conditioning

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel José Pereira Sales Cavique Santos (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para o objetivo do ciclo de estudos: Gestão de Sistemas de Energia, através dos seguintes OA's 
da UC:
OA1- Compreender os mecanismos de refrigeração;
OA2- Compreender os princípios de funcionamento dos principais componentes de uma instalação 
frigorífica;
OA3- Ser capaz de calcular uma instalação frigorífica de compressão simples;;
OA4- Conhecer os principais isolamentos e refrigerantes;
OA5- Compreender os mecanismos de psicrometria;
OA6- Ser capaz de calcular as cargas térmicas em compartimentos de um navio;
OA7- Conhecer os principais sistemas de ar condicionado utilizados a bordo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objective of the studies' cycle: Energy Systems Management, through the following CU 
LO's:
LO1- To understand the cooling mechanisms;
LO2- To understand the operating principles of the main components of a refrigeration plant;
LO3- Be able to calculate a simple compression refrigeration plant;
LO4- To know the main insulation types and refrigerant fluids;
LO5- To understand the psychometrics mechanisms;
LO6- Be able to calculate thermal loads in compartments of a ship; 
LO7- To know the main air conditioning systems used on board.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular está organizada nas seguintes Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1- Princípios de refrigeração e ciclos frigoríficos; 
UA2- Instalação frigorífica de compressão simples;
UA3- Refrigerantes; 
UA4- Isolamentos; 
UA5- Psicrometria; 
UA6- Cargas térmicas e condições interiores e exteriores de projecto; 
UA7-Sistemas de distribuição de frio e de calor; 
UA8- Sistemas de ar condicionado e sua avaliação psicrométrica. 

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in the following Learning Units (LU):
LU1- Principles of refrigeration and cooling cycles;
LU2- Cooling systems of single-stage compression;
LU3- Refrigerants; 
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LU4- Insulation;
LU5- Psychrometrics;
LU6- Heat loads and design indoor and outdoor conditions;
LU7- Heat and cool distribution systems; 
LU8- HVAC systems and psycrometrics evaluation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objectivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é assegurado em UA1;
- OA2 é assegurado em UA1 e UA2;
- OA3 é assegurado em UA2;
- OA4 é assegurado em UA3 e UA4;
- OA5 é assegurado em UA5; 
- OA6 é assegurado em UA6; 
- OA7 é assegurado em UA7 e UA8. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU1;
- LO2 is addressed in LU1 and LU2;
- LO3 é assegurado em LU2;
- LO4 is addressed in LU3 and LU4;
- LO5 is addressed in LU5; 
- LO6 is addressed in LU6; 
- LO7 is addressed in LU7 and LU8.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino expositivo participativo baseado em aulas teóricas (conceptualização) e em aulas teórico-práticas 
(conceptualização, manipulação e aplicação). Nas aulas teóricas são apresentados, discutidos e 
exemplificados os conteúdos programáticos. Nas aulas teórico-práticas são propostos exercícios e 
problemas para consolidar e aplicar os conteúdos programáticos ensinados nas aulas teóricas. 
Nas aulas teórico-práticas, pretende-se ainda realizar pequenos projectos, visualizar sistemas e realizar 
ensaios em campo. 

Avaliação contínua:
-Avaliação contínua composta por 3 (três) testes.

Avaliação por exames (no caso de insucesso na avaliação contínua):
-1ª Época: exame final (100%)
-2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository teaching with the student participation based on lectures (conceptualization) and theoretical- 
practical classes (conceptualization, handling and application). In the lectures are presented discussed 
and exemplified the syllabus. In theoretical-practical classes exercises and problems are proposed to 
further develop and implement the syllabus taught in the lectures.
During the theoretical-practical classes small projects are performed, as well as visualization of systems 
and field tests.
Continuous assessment:
- Continuous assessment based in 3 (three) tests.
Final exams for assessment (in the case of failure on continuous assessment):
-First round (100%).
-Second round (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Nas aulas teóricas transmite-se o conhecimento técnico das matérias. Nas aulas teórico- práticas aplica-se 
esse conhecimento a possa problemas propostos. Nos trabalhos de projecto e de campo far-se-á apelo à 
aplicação de processos de síntese.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures transmit the technical knowledge of the subjects. In theoretical-practical classes applies this 
knowledge to the problems posed. In project work and field work it will appeal the application of synthesis 
processes. 
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- 2013 ASHRAE Handbook- Fundamentals, SI Edition;
- R.J. Dossat, Principles of Refrigeration, Prentice Hall, 2001;
- P.J. Rapin, Instalaciones Frigorificas, Marcombo, 1978;
- W.P. Jones, Air Conditioning Engineering ,Edward Arnold Edition.

Mapa X - Fiabilidade / Reliability

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fiabilidade / Reliability

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Pedro Chedas Sampaio (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: Gestão de Sistemas Mecânicos e de Propulsão, 
Eletricidade e Energia, através dos seguintes OA's da UC:
OA1 Estimar a fiabilidade estrutural de configurações alternativas de sistemas mecânicos de bordo, nas 
fases da conceção e projeto.
OA2 Construir árvores de falhas dos sistemas mecânicos de bordo.
OA3 Avaliar quantitativamente os riscos associados à ocorrência de avarias em sistemas mecânicos de 
bordo, tanto na fase de conceção e projeto como na fase operacional.
OA4 Estudar estatisticamente os dados históricos das avarias ocorridas nos sistemas mecânicos de 
bordo, usando técnicas numéricas e gráficas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studies' cycle: Mechanics, Propulsion, Electricity and Energy Systems 
Management through the following CU LO's:
LO1 Estimate the structural reliability of alternative configurations of board mechanical systems at the 
stages of design and project.
LO2 Build failure trees of the board of mechanical systems.
LO3 Quantitatively assess the risks associated with the occurrence of failures on board mechanical 
systems, both in the design phase and the operational phase.
LO4 Statistically study the historical data of the failures on board mechanical systems, using numerical 
and graphical techniques

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1 Revisões de Estatística e de Inferência Estatística
UA2 Conceitos de Fiabilidade (Avaria/Falha; Tempo de Vida/Entre Avarias; Sist. Reparável e Não 
Reparável; Fiabilidade e Função de Sobrevivência)
UA3 Fiabilidade Estrutural (Série, Paralelo, Mistas; Função de Fiabilidade Estrutural; Árvores de Falhas; 
Fiabilidade de Sist. Complexos)
UA4 Modelos Probabilísticos (Distribuições Exponencial, Uniforme, Log-Normal, de Weibull, Processos de 
Poisson Homogéneo e Não Homogéneo)
UA5 Métodos Estatísticos Aplicáveis a Dados de Avarias (Tratamento dos Dados; Estimativas não 
Paramétricas da Função de Fiabilidade; Dados Censurados; Estimador de Kaplan-Meir; Estimação de 
Parâmetros dos Modelos Exponencial, Weibull e Log-Normal usando Métodos Gráficos)
UA6 Sistemas Reparáveis (Teste de Laplace, Sistemas com Taxa de Avarias Constante (Estimativa do 
MTBF, Intervalos de confiança, Risco do Produtor e do Consumidor, Teste Sequencial; Sistemas com Taxa 
de Avarias Decrescente - Modelo de Crow)

6.2.1.5. Syllabus:
LU1 Review of Statistics and Statistical Inference
LU2 Concepts of Reliability (Failure; Lifetime / Between Failure; Repairable and Non Repairable System; 
Reliability and Survival Function)
LU3 Structural Reliability (Serial, Parallel, Mixed; Structural Reliability Function; Failure Trees; Complex 
Systems Reliability)
LU4 Probabilistic Models (Distributions: Exponential, Uniform, Log-Normal, Weibull; Homogeneous and 
Non-Homogeneous Poisson Processes)
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LU5 Statistical Methods Applicable to Failure Data (Data Treatment; Nonparametric Estimates of Reliability 
Function; Censured Data; Kaplan-Meir Estimator; Parameter Estimation of Exponential Models, Weibull and 
Log-Normal using chart Methods)
LU6 Repairable Systems (Laplace Test, Systems with Constant Failures Rate (MTBF estimation, confidence 
intervals, Producer and Consumer Risk, Sequential Test; Systems Descending Damage rate - Crow Model)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

São abordadas noções estatísticas fundamentais que permitirão estudar problemas reais de Fiabilidade 
em Sist. Reparáveis.
Nos conceitos básicos de Fiabilidade são abordadas noções como a Avaria/Falha, Tempo de Vida e Tempo 
Entre Avarias, Sist. Reparável e Não Reparável, Fiabilidade e Função de Sobrevivência, Intensidade de 
Avarias e Taxa de Mortalidade.
Na Fiabilidade Estrutural são desenvolvidas metodologias conducentes à determinação da fiabilidade de 
Sist. Reparáveis complexos.
São desenvolvidas metodologias conducentes ao estudo da Fiabilidade de sistemas reparáveis que 
apresentem taxas de avarias distintas suportadas em métodos estatísticos e nas distribuições estatísticas 
mais comuns usadas em Fiabilidade.
Procura-se igualmente fomentar algumas das "soft skills" em contexto empresarial/operacional, como 
sejam a capacidade de participar criativamente em equipas de trabalho pluridisciplinares; O 
desenvolvimento de um espírito crítico e a facilidade de diálogo e de comunicação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The first and second chapters deal with the fundamental concepts of statistics that will allow to study real 
problems of reliability in Repairable System.
The basic concepts of Reliability are addressed as concepts of Failure, Lifetime and Time between 
Failures, Repairable and not Repairable System, Reliability and Survival Function, Damage Intensity and 
Mortality Rate.
In Structural Reliability methodologies are developed leading to the determination ofthe Reliability of 
complex Repairable Systems.
In the remaining chapters are developed methodologies leading to the study of Repairable Systems 
Reliability showing different failure rates (increasing, constant and decreasing) supported on statistical 
methods and the most common statistical distributions used in Reliability.
Through the teaching and learning practices, the students will also develop their skills in problem solving, 
team working, communication and critical thinking

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A estratégia pedagógica adoptada assenta no princípio de separação entre aulas teóricas e práticas, 
leccionando-se uma aula teórica (1h) e uma aula teórico-prática (2h) por semana.
As aulas teóricas decorrem com uma exposição oral da matéria, acompanhada por pequenos exemplos 
práticos que permitem uma melhor apreensão dos conceitos teóricos e ajudam a incentivar a participação 
dos alunos durante as aulas. A aprendizagem é complementada pela resolução de exercícios dentro e fora 
das aulas e por um estudo de caso.
Avaliação:
1ª Época: avaliação contínua composta por 2 testes e um trabalho prático (estudo de caso). A 
classificação final é obtida a partir das classificações dos três elementos de avaliação.
2ª Época: exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The adopted pedagogical strategy is based on the principle of separation between theoretical and practical 
lessons, lecturing a theoretical lesson (1h) and a practical class (2h) per week.
The theoretical lectures start with an oral presentation of the subject, followed by small practical examples 
that allow a better understanding of theoretical concepts and help to encourage students’ participation in 
class. Learning is complemented by problem solving within and outside the classroom and a case study.
Student assessment:
1st: continuous assessment consists of two tests and practical work (case study). The final grade is 
calculated from the scores of the three elements of evaluation.
2nd: final exame.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As aulas teóricas decorrem com uma exposição oral da matéria, acompanhada por exemplos que 
permitem uma melhor apreensão dos conceitos teóricos.
No que respeita às aulas teórico-práticas, têm-se adoptado práticas pedagógicas que motivem aos 
estudantes uma participação activa e construtiva. Durante algumas das aulas teórico-práticas os alunos 
resolvem exercícios de aplicação sobre os métodos expostos durante as aulas teóricas. Para além dos 
exercícios resolvidos nas aulas, os alunos têm de resolver outros, em grupo, fora das aulas, apresentando 
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os resultados na aula prática seguinte. Pretende-se, por esta via, contribuir para uma melhor 
aprendizagem das matérias leccionadas (saber-saber e saber-fazer), estimular o trabalho em grupo e a 
capacidade crítica dos estudantes e, ainda, incentivar os estudantes a estudarem a matéria de forma 
continuada durante o semestre.
Os estudantes têm de realizar, em grupo e fora do tempo lectivo semanal, um trabalho prático que consiste 
na determinação da Fiabilidade de um Sistema Reparável complexo, aplicando deste modo os conceitos 
abordados durante as aulas teóricas e teórico-práticas. A demonstração da capacidade para analisar e 
resolver o problema colocado é realizada através de um relatório devidamente estruturado e da respectiva 
apresentação pública em sala, com recurso a power point convenientemente elaborado. 
Para além de uma melhor aprendizagem das matérias, resultante das metodologias de ensino adoptadas, o 
trabalho em grupo tem-se revelado essencial no desenvolvimento de competências a nível de trabalho em 
equipa, desenvolvimento de espírito crítico e facilidade de comunicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures take place with a presentation of the subject, accompanied by examples that allow a better 
understanding of theoretical concepts.
Regarding the practical classes, pedagogical practices have been adopted in order to motivate students to 
engage in an active and constructive participation. During some of the practical classes students solve 
application exercises on the methods exposed during lectures. In addition to the exercises solved in class, 
students have to solve other, as a group, outside the classroom, presenting the results in the following 
practical class. It is intended, in this way, to contribute to a better learning of the subjects (know-know and 
know-how), encourage group work and critical skills of the students and also to encourage students to 
study the matter continuously during the semester.
Students have to perform as a group and outside of weekly school time, a practical work (case study) that 
consists in determining the Reliability of a complex Repairable System and thus applying the concepts 
covered during the lectures and theoretical-practical. The demonstration of the ability to analyze and solve 
the problem posed is accomplished through a properly structured report and its public presentation in 
class, using a power point presentation conveniently prepared.
In addition to a better learning of the contents, resulting from the adopted teaching methods, group work 
has proven to be essential in the development of skills in terms of teamwork, critical spirit development 
and ease of communication.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ascher, H. and Feingold, H. (1984), Repairable System Reliability. Modelling, Inference, Misconceptions and 
Their Causes, Marcel Dekker, New York.
Crowder, M.J., Kimber, A.C., Smith, R.L. and Sweeting (1994), Statistical Analysis of Reliability Data, 
Chapman and Hall, London.
Guimarães, R.C. e Cabral, J.S.(1997), Estatística, MacGraw-Hill.
Ho, S.K. (1995), TQM - an Integrated Approach, Kogan Page Limited, UK.
Krishnamoorthi, K.S. (1992), Reliability Methods for Engineers, ASQC Quality Press.
O’Connor, P. D. T. (1991), Practical Reliability Engineering, Wiley, New York.
Pereira, Z. L. e Requeijo, J. G. (2012), Qualidade: Planeamento e Controlo Estatístico de Processos, 2ª 
Edição, Fundação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.
Smith, S. (1993), Reliability Centred Maintenance, Reuters.

Mapa X - Gestão da Manutenção / Maintenance Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão da Manutenção / Maintenance Management

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Pedro Chedas Sampaio (3h/semana; 3h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos: Gestão de Sistemas Mecânicos e de Propulsão, 
Eletricidade e Energia, através dos seguintes OA's da UC:
OA1 Transmitir conceitos sobre a função manutenção, a gestão da manutenção e as técnicas de 
manutenção; 
OA2 Conhecer os tipos de manutenção e a sua aplicabilidade;
OA3 Compreender os parâmetros de decisão a ter em conta na escolha das políticas de manutenção;
OA4 Conhecer as abordagens fundamentais da legislação e normas da Qualidade e Manutenção;
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OA5 Compreender os diversos passos da conceção, projeto e construção de navios;
OA6 Conhecer os princípios do Apoio Logístico Integrado (ALI);
OA7 Descrever o Sistema de Gestão da Manutenção (S.G.M.) da Marinha;
OA8 Resolver os problemas técnicos, na ótica da manutenção e da reparação naval, em contexto de 
trabalho e acompanhar as atividades setoriais diárias de um estaleiro Naval.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the studies' cycle: Mechanics, Propulsion, electricity and Energy Systems 
Management through the following CU LO's:
LO1 Provide the students with concepts about the maintenance function, maintenance management and 
maintenance techniques;
LO2 Know the types of maintenance and its applicability;
LO3 Understanding the decision parameters to be taken into account in the choice of maintenance 
policies;
LO4 Know the fundamental approaches of the legislation and standards of Quality and Maintenance;
LO5 Understanding the several steps of conceptualization, project design and construction of ships;
LO6 know the principles of Integrated Logistic Support (ILS);
LO7 Describe the Maintenance Management System (MMS) of the Portuguese Navy;
LO8 Solve technical problems, from the perspective of maintenance and ship repair in the context of work 
and follow the daily sectorial activities of a shipyard.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA0 Conceitos de Manutenção
UA1 Abordagens à Gestão da Manutenção: Níveis de Manutenção; Manutenções, Corretiva, Preventiva, 
Baseada na Gestão da Qualidade, Centrada na Fiabilidade, Produtiva Total e Baseada no Risco;
UA2 Técnicas de inspeção: Ensaios Não Destrutivos;
UA3 Gestão Estratégica da Manutenção: Controle de processos na manutenção através de ferramentas de 
gestão; Tarefas da Manutenção; Organização da Manutenção; Custos de Manutenção;
UA4 Normas de Manutenção Portuguesas e Europeias; 
UA5 Conceção, Projeto e Construção de Navios: Filosofias de Projeto; Conceito de Emprego e Requisitos 
Operacionais; Estudos Iniciais; Anteprojeto; Desenvolvimento do Projeto; Projeto de Construção; ALI nas 
várias fases do projeto.
UA6 Apoio Logístico Integrado (ALI): Conceito; Elementos; Estrutura; Legislação;
UA7 Sistema de Gestão da Manutenção da Marinha Portuguesa;
UA8 Contratação da Manutenção e Service Level Agreement;
UA9 Visitas em contexto de trabalho a um estaleiro Naval.

6.2.1.5. Syllabus:
LU0 Maintenance general concepts
LU1 Approaches to Maintenance Management: Maintenance levels; Corrective Maintenance, Preventive 
Maintenance, Maintenance Based on Quality, Reliability Centered Maintenance, Total Productive 
Maintenance and Risk Based Maintenance;
LU2 Inspection techniques: Nondestructive Testing;
LU3 Strategic Maintenance Management: Process control through management tools; Maintenance tasks; 
Maintenance Organization; Maintenance costs;
LU4 Portuguese and European Maintenance Standards;
LU5 Conception, Design and Ship Construction: Design Philosophies; Concept of Employment and 
Operational Requirements; Initial studies; Draft; Project Development; Construction Project; ILS in the 
various phases of the project.
LU6 Integrated Logistic Support (ILS): Concept; Elements; Structure; Legislation;
LU7 Maintenance Management System of the Portuguese Navy;
LU8 Hiring Maintenance and Service Level Agreement;
LU9 Visits in the context of work to a Naval shipyard.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordado nas UA0 à UA4;
- OA2 é abordado na UA1;
- OA3 é abordado nas UA0 à UA4 e UA8;
- OA4 é abordado na UA4;
- OA5 é abordado nas UA5 e UA6; 
- OA6 é abordado na UA6;
- OA7 é abordado nas UA0 à UA2 e UA7;
- OA8 é abordado na UA9;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 is addressed in LU0 to LU4;
- LO2 is addressed in LU1;
- LO3 is addressed in LU0 to LU4 and LU8;
- LO4 is addressed in LU4;
- LO5 is addressed in LU5 and LU6;
- LO6 is addressed in LU6;
- LO7 is addressed in LU0 to LU2 and LU7;
- LO8 is addressed in LU9.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular baseia-se principalmente em aulas teóricas-praticas e um conjunto de visitas em 
contexto de trabalho a um estaleiro Naval. As sessões teórico-práticas incluem a exposição de conceitos e 
metodologias, resolução de exemplos e estudos de casos, discussão e interpretação de resultados.
Avaliação:
1ª Época: avaliação continua composta por um teste, um trabalho teórico-prático e um relatório.
2ª Época: exame final (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is mainly based on theoretical-practical classes and a set of visits in the context of work 
to a Naval shipyard. The theoretical-practical sessions include exposure of concepts and methodologies, 
case studies resolution, discussion and interpretation of results.
Evaluation:
1st round: continuous assessment consists of a test, a theoretical-practical work (project) and a report.
2nd round: final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica de conceitos e metodologias, seguida de exercícios de aplicação e estudo de 
casos, irá proporcionar aos alunos os conhecimentos, habilidades e competências enumerados como 
objetivos de aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- os testes e o trabalho prático abordam as unidades de aprendizagem UA0 a UA9;
- o relatório permite avaliar os conhecimentos adquiridos nas visitas e estudo.
O teste tem um maior peso na nota final devido à importância que é dada na capacidade de cada aluno 
demonstrar os seus conhecimentos da unidade curricular. No exame final estão incluídas questões de 
cada UA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical concepts and methodologies, followed by application exercises and case 
studies will provide students with the knowledge, skills and abilities listed as learning objectives (LO).
Each individual test allows evaluating the LO listed, considering that:
- The tests and practical works addresses the learning units LU0 to LU9;
- The report describes the knowledge acquired during the visits in the context of work. 
The test has a greater weight in the final grade because of the importance given the ability of each student 
to demonstrate their knowledge of the course. In the final exam are included issues of each AU.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Assis, R., Manutenção Centrada na fiabilidade, Lisboa, 1997 
Cabral, José Saraiva, Organização e Gestão da Manutenção, Lisboa, 1998
Publicações do Sistema de Gestão da Manutenção da Marinha Portuguesa 
Souris, J. Paul, Manutenção Industrial Custo ou Benefício, Lidel, 1992
File, W., Cost Effective Maintenance, Butterworth Heinemann, 1987
Monchy, François., La Fonction Maintenance, Masson, 1987
Jones, C. and Jowett, V. (1998) Managing Facilities Oxford: Butterworth-Heinemann

Mapa X - Estágios e Tirocínios

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágios e Tirocínios

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Marques Pires da Silva
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6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos (CE): chefe de serviço/departamento a bordo de UN’s, 
oficial de quarto à ponte de UN’s, gestão de sistemas mecânicos, de propulsão, de eletricidade e energia, 
através dos seguintes OA's:
OA1 Consolidar conhecimentos práticos de navegação e meteorologia, para desempenho de funções de 
oficial de quarto;
OA2 Desenvolver competências funções de liderança, inerentes a um nível médio e/ou superior de 
comando e gestão;
OA3 Conhecer, em contexto de trabalho, problemas de organização e liderança;
OA4 Aplicar conhecimentos adquiridos no curso, em progressiva adaptação às funções/responsabilidades 
de oficial subalterno deste CE;
OA5 Desenvolver as competências previstas no ciclo de estudos;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the study cycle: Head of Department/Service aboard NU's, deck officer to 
the NU's Bridge, management of mechanical, propulsion, electricity and energy systems, through the 
following LO's:
LO1 Consolidate practical knowledge of navigation, meteorology and tactical manoeuvring, to perform 
officer on watch;
LO2 Develop skills leadership roles inherent to a mid/high-level of control and management;
LO3 Know, in the workplace, problems of organization and leadership;
LO4 Apply knowledge acquired in the course, on progressive adaptation to the roles / responsibilities of 
junior officer of this studies’ cycle;
LO5 Develop non-technical skills of personal, intellectual and social nature;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
UA1 Estágio de navegação para oficial de quarto à ponte;
UA2 Estágio de tática para oficial de quarto à ponte;
UA3 Estágio de liderança;
UA4 Estágio de Embarque;
UA5 Estágio na Escola de Tecnologias Navais – Departamento de Propulsão e Energia;
UA6 Estágio de limitação de avarias.

6.2.1.5. Syllabus:
UA1 Navigation stage for watch keeping officer on the bridge;
UA2 Tactical stage to watch keeping officer on the bridge;
UA3 Leadership stage;
UA4 On Board Stage;
UA5 Stage at the School of Marine Technology - Department of Propulsion and Energy;
UA6 Damage control stage.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As unidades de aprendizagem (UA) abrangem os objetivos de aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 é abordado transversalmente nas UA1, UA2 e UA4;
- OA2 é abordado transversalmente nas UA3 e UA4;
- OA3 a OA5 são abordados na UA4;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning units (LU) cover the learning outcomes (LO) as follows:
- LO1 addressed across LU1, LU2 and LU4
- LO2 is addressed across the LU3 and LU4;
- LO3 to LO5 are covered in LU4;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nos diversos estágios a instrução teórica é ministrada com o recurso a apresentações em PowerPoint, a 
imagens e alguns filmes.
Na componente prática são utiliza-se a análise de casos práticos, bem como o recurso a simuladores (de 
navegação, de incêndio, alagamentos. No caso do estágio de embarque o ensino e formação ocorre em 
ambiente real.

Página 168 de 185ACEF/1516/23567 — Guião para a auto-avaliação

27-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2828d38a-d080-eda2-f7b7-...



O estágio de embarque é de natureza essencialmente prática e teórico-prática a fim proporcionar aos 
alunos, em contexto de trabalho, a prática assistida com progressiva autonomia, dos conhecimentos e 
competências adquiridas anteriormente.
A avaliação é do tipo sumativo, de forma quantitativa, com recurso a testes escritos, bem como a 
exercícios práticos.
A avaliação agregada, é feita mediante média ponderada pelas horas de cada estágio, dos resultados 
obtidos em cada estágio.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the various stages theoretical instruction is given with the use of PowerPoint presentations, images and 
some films.
In practice component the analysis of case studies is done, as well as the use of simulators (navigation, 
fire, floods). In the case of on board stage, the education and training takes place in real environment.
The boarding stage is essentially practical and theoretical-practical to provide students in the workplace, 
assisted practice with progressive autonomy, of the knowledge and skills previously acquired.
The assessment is of summative type, quantitatively, using written tests, as well as practical exercises.
The aggregate assessment is made by weighted average by hours of each stage, taking into account the 
results obtained at each stage.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação teórica e teórico-prática de conceitos, técnicas e tecnologias, bem como vida a bordo e o 
visionamento multimédia dos sistemas e equipamentos estudados, irá proporcionar aos alunos os 
conhecimentos, e competências enumerados como objetivos de aprendizagem (OA).
A avaliação proposta permite avaliar os OA enumerados, tendo em consideração que:
- os testes abordam as conhecimentos mais teóricas das UA’s;
- os exercícios práticos e teórico-práticos abordam as competências adquiridas nas UA’s;
- a avaliação do estágio de embarque compila o agregado de competências adquirido ao longo de todo o 
ciclo de estudos.
O testes focam-se na capacidade de cada aluno demonstrar individualmente os conhecimentos adquiridos 
na globalidade das UA’s, enquanto os exercícios práticos e teórico-práticos servem também para os 
alunos individualmente e em grupo, desenvolverem e demonstrarem competências transversais 
adquiridas nas UA’s e ao longo do ciclo de estudos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical and theoretical-practical presentation of concepts, techniques and technologies as well as 
life on board and viewing multimedia systems and equipment studied, will provide students with the 
knowledge and skills listed as learning outcomes (LO).
The proposed evaluation allows evaluating the listed LO, taking into account that
- Tests address the more theoretical knowledge of the LU's;
- The practical and theoretical-practical exercises address the skills acquired in LU's;
- Assessment of the boarding stage aggregate the skills acquired throughout the study cycle.
The tests focus on the ability of each student individually demonstrate knowledge gained in the whole of 
the LU's, while the practical and theoretical and practical exercises also serve to students individually and 
in groups, develop and demonstrate soft skills acquired in the LU's and throughout the study cycle.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
“Manual de Navegação”, Instituto Hidrográfico.
“Manual de Avisos à Navegação e Avisos aos Navegantes”, Instituto Hidrográfico.
“Grupo Anual de Avisos aos Navegantes”, Instituto Hidrográfico
“Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar”, Instituto Hidrográfico
“Instruções de Navegação da Armada” (1, 2, 3, 4 e 5), Estado-Maior da Armada
“Admiralty Manual of Navigation”.
“American Practical Navigator – Bowditch”.
“Dutton’s Navigation and Piloting”.
Several NATO publications.
PEESCOLFUZ 63 – Curso de Aperfeiçoamento Potencialização de Recursos Humanos – Vetor Liderança III 
(APL07).
Manuais dos equipamentos.

Mapa X - Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio - MSc Thesis.

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio - MSc Thesis.
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel José Pereira Sales Cavique Santos

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Todos os elementos da equipa docente podem assumir a responsabilidade desta unidade curricular na sua 
área de especialidade.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Contribuir para os objetivos do ciclo de estudos (CE): chefe de serviço/departamento a bordo de UN’s, 
oficial de quarto à ponte de UN’s, gestão de sistemas mecânicos, de propulsão, de eletricidade e energia, 
habilitações académicas, através dos seguintes OA's:
OA1 Aprofundar e aplicar os conhecimentos e competências na áreas de estudo do ciclo de estudos;
OA2 Desenvolver a capacidade para integrar conhecimentos e lidar com questões complexas;
OA3 Desenvolver e consolidar a capacidade para comunicar conclusões, conhecimentos e raciocínios de 
uma forma clara;
OA4 Promover a investigação científica sobre problemas nas áreas do ciclo de estudos;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the objectives of the study cycle: Head of Department/Service aboard NU's, deck officer to 
the NU's Bridge, management of mechanical, propulsion, electricity and energy systems, through the 
following LO's:
LO1 Deepen and broaden the knowledge and skills in the study areas of the study cycle;
LO2 Develop the ability to integrate knowledge and deal with complex issues;
LO3 Develop and consolidate the ability to communicate conclusions, knowledge and reasoning in a clear 
way;
LO4 Promote scientific research on problems in the areas of study cycle;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
NA

6.2.1.5. Syllabus:
NA

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

NA

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
NA

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A dissertação é executada pelo aluno em modo autónomo, com a orientação de acordo com o previsto nas 
Normas Regulamentares do Mestrado Integrado.
A avaliação da dissertação de mestrado é efetuada em provas públicas de acordo com as Normas 
Regulamentares do Mestrado Integrado.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The dissertation is performed by the student in an autonomous way, with guidance in accordance with the 
provisions of the Regulatory Standards of the MSc.
The evaluation of the dissertation is done in a public examination in accordance with the Regulatory 
Standards of the MSc.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

NA

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
NA

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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NA

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades 
curriculares. 

A adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades
curriculares decorrem dos objetivos do ciclo de estudos.
A carga de trabalho por objetivo encontra-se descrita na matriz de justicação disponivel em
http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/.
O regente de cada unidade curricular é o responsável por definir as metodologias de ensino a serem 
aplicadas
para a transmissão de cada objetivo.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The adequacy of teaching methodologies and teaching of the courses learning outcomes stem from the
objectives of the course.
The objective by The workload is described in justification matrix available in 
http://escolanaval.marinha.pt/ptpt/
qualidade/.
The ruler of each module is responsible for defining the teaching methodologies to be applied for the
transmission of each objective.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao 
estimado em ECTS. 

A verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em 
ECTS
é realizada no ambito do processo de melhoria da qualidade do ensino descrito em:
http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
The finding that the average workload required for students corresponds to the estimated ECTS is carried 
out
in the framework of the process of improving the quality of education described in:
http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de 
aprendizagem da unidade curricular. 

A avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem da unidade
curricular de acordo com a matriz de justificação, descrita em: http://escolanaval.marinha.pt/ptpt/
qualidade/Paginas/default.aspx

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning 
outcomes. 

The assessment of student learning is made on the basis of the course learning objectives according to 
the
justification matrix, described in: http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/Paginas/default.aspx

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas. 
Os projetos de aplicação prática do conhecimento estão alinhados com as linhas de investigação do 
CINAV
disponíveis em: http://cinav.marinha.pt/PT/INVESTIGA%C3%87%C3%83O/Linhas-de-Investiga%C3%A7%
C3%
A3o/Paginas/default.aspx

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The practical application of knowledge projects are aligned with the CINAV research lines available
at:http://cinav.marinha.pt/PT/INVESTIGA%C3%87%C3%83O/Linhas-de-Investiga%C3%A7%C3%
A3o/Paginas/default.aspx
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7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two 
before the last year

Penúltimo ano / One 
before the last year

Último ano / 
Last year

N.º diplomados / No. of graduates 5 4 7

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in 
N years*

4 3 6

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates 
in N+1 years

1 1 1

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates 
in N+2 years

0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of 
graduates in more than N+2 years

0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas 
unidades curriculares. 

A comparação do sucesso escolar é obtida automaticamente pelas ferramentas informáticas do sistema de
gestão da qualidade, sendo utilitilzada no processo de melhoria continua. O manual de utilização e a
fundamentação das ferramentas informáticas encontra-se no Manual da Ferramenta de Apoio ao 
Coordenador
de Ciclo: http://escolanaval.marinha.pt/pt-pt/qualidade/Paginas/default.aspx

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related 
curricular units. 

Comparison of school success is obtained automatically by the software tools of quality management 
system
and is used in the continuous improvement process. The manual of use and justification of IT tools is in 
the
Support Tool Guide to the Cycle Coordinator: http://escolanaval.marinha.pt/ptpt/
qualidade/Paginas/default.aspx

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de 
ações de melhoria do mesmo. 

Os coordenadores de ciclo de estudos, com base na Ferramenta de Apoio ao Coordenador de Ciclo, 
elaboram o
relatório e propõem ações de melhoria, as quais são implementadas no âmito do processo de melhoria
da qualidade do ensino.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
The course of study coordinators, based on the tool Cycle Support Coordinator, prepare the report and
propose improvement actions, which are implemented under the process to improve the quality of
education.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de 
estudos / Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that 
obtained employment in other areas of activity

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating

100
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7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante 
do ciclo de estudos e respetiva classificação (quando aplicável). 

CINAV - Centro de Investigação Naval da Marinha

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if 
applicable). 

CINAV - Naval Research Center from Portuguese Navy

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas 
internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/1976f5c2-6f3c-fabb-4c05-5628ebdda37a
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/1976f5c2-6f3c-fabb-4c05-5628ebdda37a
7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

Não existem instrumentos que permitam avaliar o verdadeiro impacto das actividades científicas e 
tecnologicas.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and 
development. 

There are no instruments for assessing the true impact of scientific and technological activities.

7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 
internacionais. 

A atividades cientificas do CINAV, integradas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais 
encontram-se descritas em: http://cinav.marinha.pt/PT/INVESTIGA%C3%87%C3%83O/projetos/em-
curso/Paginas/default.aspx

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships. 

The scientific activities of CINAV, integrated IN projects and/or national and international partnerships are 
described in: http://cinav.marinha.pt/PT/INVESTIGA%C3%87%C3%83O/projetos/em-curso/ pages / 
default.aspx

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
A monitorização resulta da própria execução dos projetos, contribuindo para a melhoria das atividades 
científicas e tecnológicas.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
The projects monitorization drift from the execution of the projects, contributing to the improvement of 
scientific and technological activities.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

7.3.1. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação 
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

No contexto nacional, mantemos uma sólida colaboração com diversas instituições universitárias e 
empresas e consolidámos parcerias no âmbito da cooperação científica e realização de programas de 
Estudos Pós-Graduados nas áreas ligadas ao Mar e das Ciências Militares, tais como os mestrados em 
História Marítima, História Militar, Segurança da Informação e Direito do Ciberespaço, Engenharia 
Hidrográfica, Navegação e Geomática e Medicina Hiperbárica. Na área da liderança e gestão de equipas, 
disponibilizamos ações de formação de curta duração para entidades externas. Organizamos eventos e 
participamos em projetos científicos, nas áreas onde a EN detém conhecimento especializado, tais como: 
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seminários e colóquios, as Jornadas do Mar, Congresso Internacional de História-1GGuerra, a 
International Summer School on Oceanography, a Universidade Itinerante do Mar, a participação no 
projeto MARBIS, a organização de reuniões cientificas da NATO, como o Robotics Exercise 2015 e o Icarus 
Sea Trials.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main 
scientific area(s) of the study programme. 

In the national context, we maintain a strong collaboration with various universities and companies and 
consolidation of partnerships in the framework of scientific cooperation and realization of Postgraduate 
Studies programs in areas related to the Sea and Military Sciences, such as the Masters in Maritime 
History, History Military, Information Security and Law of Cyberspace, Hydrographic Engineering, 
Navigation and Geomatics and Hyperbaric Medicine. In the area of   leadership and team management, we 
provide short-term training activities to external entities. Organize events and participate in scientific 
projects, in areas where the EN has expertise, such as seminars and conferences, the Sea Seminar, the 
International Congress of History-1GGuerra, the International Summer School on Oceanography, the 
Itinerant University of the Sea, participation in the MARBIS project, the organization of scientific meetings 
of NATO, such as the Robotics Exercise 2015 and the Icarus Sea Trials.

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, 
e a ação cultural, desportiva e artística. 

A par com a nossa função primária de formação dos oficiais da Marinha, o conhecimento e experiência 
acumulados que temos no âmbito dos assuntos do mar, tem sustentado o desenvolvimento e 
aprofundamento das relações de cooperação com entidades externas, para a realização de investigação, a 
valorização do conhecimento científico e tecnológico, a produção e difusão do conhecimento e da cultura 
marítima, a prestação de serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento social, a cooperação e o 
intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres, nacionais e estrangeiras e a 
cooperação internacional, com especial destaque para os países de língua portuguesa e os países 
europeus. Todas estas atividades têm por objetivo aproximar as populações do Mar, em particular, os 
jovens e todos os intervenientes com interesse no mesmo, contribuindo para uma maior consciência 
marítima e para o desenvolvimento do conhecimento sobre o Mar.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and 
artistic activities. 

Along with our primary function of training of naval officers, the accumulated knowledge and experience 
we have in the context of maritime affairs, has supported the development and deepening of cooperation 
with external entities, to carry out research, valuation the scientific and technological knowledge, 
production and dissemination of knowledge and maritime culture, the provision of services to the 
community and supporting social development, cooperation and cultural, scientific and technical 
exchanges with similar institutions, domestic and foreign cooperation international, with particular 
emphasis on the Portuguese-speaking countries and European countries. All these activities aim to 
approximate the populations to the Sea, in particular, young people and all stakeholders with an interest in 
it, contributing to greater maritime awareness and the development of knowledge about the Sea.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos 
e o ensino ministrado. 

A adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a EN, os ciclos de estudos e o 
ensino ministrado, decorre da orientação Estratégica, definida na Diretiva Setorial, com o objetivo de 
formar Oficiais da Marinha munidos das competências necessárias para um elevado desempenho no 
exercício das suas futuras funções. Consubstancia-se na Visão da EN como uma Escola de Mar, 
reconhecida como instituição universitária de referência, com o objetivo de promover e de reforçar uma 
imagem de modernidade, proactiva e de credibilidade nos assuntos ligados às ciências do mar. É dada 
maior enfase à notoriedade da instituição através da divulgação de ações que induzam uma imagem 
pública positiva e de referência, nomeadamente no conhecimento relacionado com o Mar. Procura-se 
contribuir para os esforços de recrutamento da Escola Naval, para a promoção do ensino pós-graduado 
em matérias ligadas ao mar e para o aumento da empatia da sociedade civil e de líderes de opinião.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the 
education given to students. 

The suitability of the information made available about the EN, the study programs and the education given 
to the students on the EN, is based on the strategic orientation defined in Sectorial Directive, with the main 
goal to educate naval officers with the necessary skills for high performance in its profession. This is part 
of the EN Vision as a School of the Sea, recognized as a reference university, in order to promote and 
reinforce an image of modernity, iniciative and credibility in matters related to marine science. It is given 
great emphasis to the reputation of the EN through the dissemination of actions that induce a positive 
public image, particularly related with the knowledge of the Sea. It is sought to contribute to the Naval 
Academy recruitment efforts, to promote graduate courses on matters related to the sea and to increase 
the empathy of civil society and opinion leaders.
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7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the 
study programme

10.7

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility 
programs (in)

0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility 
programs (out)

0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 3

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 3

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 
Curso único a nível superior nacional (especificidade).
“Campus” privilegiado – Infraestruturas e meios laboratoriais integrados na Base Naval de Lisboa.
O ensino ministrado na EN assenta em valores próprios (militares navais), que garantem uma formação 
distinta e única que conduz a uma abrangência das competências adquiridas pelos alunos e dos 
respectivos conteúdos permitindo a adaptação e mobilidade entre diferentes áreas.
Existência do Centro de Investigação Naval (CINAV), que garante uma capacidade I&D indispensável para 
a EN no contexto universitário.
Corpo docente da EN conhecedor e experiente nos assuntos do mar, relacionados com a futura actividade 
profissional dos alunos.
Existe uma relação direta entre o produto da Escola Naval (objetivos dos cursos) e as necessidades da 
Marinha (aptidões e funções).
Prestigio institucional da Marinha e das Forças Armadas.
Os intervenientes no processo de ensino (docente-aluno-cliente) ocupam todas as fases do processo de 
melhoria contínua, garantindo o fluxo continuo de informação. 
A estrutura cientifica e pedagógica dos ciclos de estudo permitem uma rápida adaptação a novas 
necessidades da Marinha.
Reduzido número de alunos por curso potencia um melhor acompanhamento destes com impacto direto 
no sucesso escolar.

8.1.1. Strengths 
A unique Course at the national high level (specificity).
Privileged "Campus" - Infrastructure and laboratory facilities integrated at the Naval Base of Lisbon.
The instruction given in EN based on eigenvalues (naval military), which guarantee a distinct and unique 
training
that leads to a range of skills acquired by the students and their contents allowing for adaptation and 
mobility
between different areas.
Existence of Naval Research Centre (CINAV), which ensures R&D capability essential for EN in the 
university
context.
The Faculty of EN, experienced and knowledgeable in maritime affairs, related to the future professional 
activity of
students.
There is a direct link between the product of the Naval Academy (objectives of the courses) and the needs 
of the
Navy (skills and roles).
Institutional prestige of the Navy and the Armed Forces.
Those who are involved in the teaching process (teacher-student-client) occupy every stage of the process 
of
continuous improvement, ensuring the continuous flow of information.
The scientific and pedagogical structure of study cycles allows a rapid adaptation to the new needs of 
Navy.
Small number of students per course enhances better monitoring on the learning process.
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8.1.2. Pontos fracos 
Elevada rotatividade do Corpo Docente Militar da EN.
Insuficiente corpo docente próprio academicamente qualificado.
Insuficiente corpo docente academicamente qualificado na área fundamental.
Necessidade de assegurar o Ensino, em paralelo com Formação Técnica , Militar , Comportamental e 
Cívica dos alunos .
Elevada quantidade de unidades curriculares e estágios que compõem o plano de estudos.

8.1.2. Weaknesses 
High turnover of Military Teaching staff from EN.
Insufficient own academically qualified Teaching staff.
Insufficient Teaching staff academically qualified in the main area .
Need to ensure the education, in parallel with Technical, Military, Behavioral and Civic Training of 
students .
High amount of courses and internships that make up the syllabus.

8.1.3. Oportunidades 
Contexto nacional que favorece o interesse pelo curso e um elevado número de candidatos à sua 
frequência.
A Estratégia Nacional para o Mar, que potencia a EN no contexto do ensino universitário. 
A Plataforma de Cooperação Reforçada dos EESPUM - Modelo de Governação Comum e a implementação 
do Instituto Universitário Militar (IUM).

8.1.3. Opportunities 
National context that support the interest and high number of candidates for the course.
The National Sea Strategy, which enhances the EN in the context of university education.
The Cooperation Platform of Enhanced EESPUM - Model of Common Governance and the implementation 
of the
Military University Institute (IUM).

8.1.4. Constrangimentos 
Crise Financeira, com redução do orçamento da EN.
Tendência para a redução/integração de recursos humanos e serviços, com impacto na estabilidade e 
organização da EN.
Elevado ritmo de alteração e indefinição dos requisitos legais no âmbito dos EESPUM.
Reduzido número de vagas alunos por Curso, estabelecidas por critérios externos à EN.
Triplo Enquadramento institucional da EN (MDN, Marinha e, MEC)
Reduzido número de vagas por Curso, decorrente das necessidades de oficiais da Marinha.

8.1.4. Threats 
Financial crisis, reducing the budget of the EN.
Tendency to the reduction / integration of human resources and services, with impact on the stability and
organization of EN.
High change of pace and uncertainty of the legal requirements under the EESPUM .
Limited number of vacancies for students Course, established by external criteria to EN.
Triple institutional framework of EN (Navy, Defense and Education Ministry).
Small number of students per course results from the Navy needs for new oficcers.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
A. Elevada rotatividade do Corpo Docente Militar da EN.
- Garantir maior tempo de permanência dos docentes militares na EN.
B. Insuficiente corpo docente próprio academicamente qualificado.
- Garantir corpo docente qualificado (60 %) através da contratação de docentes ou qualificar os docentes 
militares
não doutorados
C. Insuficiente corpo docente academicamente qualificado na área fundamental.
- Reforçar o corpo docente especializado na área fundamental do curso (40%), através da contratação de 
docentes
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ou qualificar os docentes militares não doutorados
D. Necessidade de assegurar o Ensino, em paralelo com Formação Técnica , Militar, Comportamental e 
Cívica dos
alunos.
- Melhorar a articulação do ensino universitário com as actividades de formação militar naval.
E. Elevada carga lectiva dos cursos.
- Rever os actuais planos de estudos.

9.1.1. Improvement measure 
A. High turnover Military teaching staff from EN.
- Ensure increased length of stay of the military teaching staff in EN.
B. Insufficient own academically qualified Teaching staff.
- Ensure qualified faculty (60%) by hiring teachers or qualify the military teachers without PhD
C. Insufficient academically qualified faculty at the main area .
- Strengthen the expert teaching staff in the main area of the course (40%) , by hiring teachers or qualify 
the military
without PhD
D. Need to ensure the education, in parallel with Technical, Military, Behavioral and Civic Training of 
students.
- Improve the coordination of university teaching with naval military training activities.
E. High teaching load of courses.
- Review the current study plans.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A. Média - 1 ano
B. Alta – 2 anos
C. Alta – 2 anos
D. Média – 6 meses
E. Alta – 6 meses

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
A. Average - 1 year
B. High - 2 years
C. High - 2 years
D. Average - 6 months
E. High - 6 months

9.1.3. Indicadores de implementação 
A. Valor médio de permanência do professor na EN superior a 4 anos
B. Ratio de docentes doutorados no total da EN
C. Ratio de docentes doutorados na área fundamental de cada ciclo de estudos
D. Máximo de 3h/dia de actividades extra-curriculares
E. Iniciar o ano letivo 2016-17 com os novos planos de estudos

9.1.3. Implementation indicators 
A. Average stay time of teacher on EN more than 4 years
B. Ratio of PhD teachers at the total EN
C. Ratio of PhD teachers at the main area of each study cycle
D. Maximum 3h / day of extra -curricular activities
E. Start the 2016-17 school year with the new curricula

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
1. Eliminação das seguintes Unidades Curriculares: Formação Militar Naval I, Inglês I,Inglês II,Inglês 
III,Inglês IV,Inglês V, Inglês VI,Inglês VII,Inglês VIII.
2. Redistribuição e harmonização dos ECTS e horas de trabalho pelas restantes Unidades Curriculares. 
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10.1.1. Synthesis of the intended changes 
1. Elimination of the following curricular units : Naval Military Training I, English I, English II , English III , 
English IV , English V , English VI , English VII, English VIII .
2. Redistribution and harmonization of ECTS and working hours through the remaining Curricular Units .

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa 

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

10.1.2.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Ciências do Mar CM 20 0

Ciências Juridicas e Politicas CJCP 9.5 0

Matemática MAT 54 0

História HIST 5 0

Engenharia Electrotécnica e 
Informática

EEI 28 0

Engenharia Mecânica EMEC 83.5 0

Estágios e Tiroínios EST 25 0

Física FIS 12 0

Formação e Treino Militar FTM 2 0

Operações Navais OPNAV 4.5 0

Psicologia PSIC 8.5 0

Dissertação DISS 35 0

Ciênc. e Eng. de materiais CEM 10 0

Química QUIM 3 0

(14 Items) 300 0

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - - 1º Ano/1º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

10.2.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 
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10.2.2. Grau:
Mestre (MI)

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/1º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/1st Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Análise matemática I MAT Semestral 175 T-45;P-45 7 -

Álgebra Linear MAT Semestral 150 T-45;P-30 6 -

Introdução à 
Programação

EEI Semestral 125 T-30;P-30 5 -

Marinharia I CM Semestral 150 T-30;P-15 6 -

Comportamento 
Organizacional

PSIC Semestral 150 TP-45 6 -

(5 Items)

Mapa XII - - 1º Ano/2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

10.2.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

10.2.2. Grau:
Mestre (MI)

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/2th Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

ECTS
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Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

Observações / 
Observations (5)

Análise Matemática II MAT Semestral 175 T-45;P-45 7 -

Programação EEI Semestral 125 T-30;P-30 5 -

Noções Fundamentais 
de Direito

CJCP Semestral 100 T-45 4 -

Marinharia II CM Semestral 100 T-30;P-15 4 -

Navegação I CM Semestral 125 T-30;P-30 5 -

História Naval HIST Semestral 125 T-45 5 -

(6 Items)

Mapa XII - - 2º Ano/3º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

10.2.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

10.2.2. Grau:
Mestre (MI)

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/3º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/3rd Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Análise Matemática III MAT Semestral 150 T-45;P-30 6 -

Análise Numérica MAT Semestral 150 T-30;P-30 6 -

Mecânica Física FIS Semestral 150 T-30;P-30 6 -

Navegação II CM Semestral 125 T-30;P-45 5 -

Comunicações I OPNAV Semestral 75 TP-30 3 -

Termodinâmica 
Aplicada I

EMEC Semestral 100 T-45;P15 4 -

(6 Items)

Mapa XII - - 2º Ano/4º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

10.2.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 
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10.2.2. Grau:
Mestre (MI)

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/4º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2º Ano/4º Semestre

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Estatistica MAT Semestral 150 T-30;P-30 6 -

Electromagnetismo FIS Semestral 150 T-30;P-30 6 -

Análise Matemática IV MAT Semestral 125 T-45;P-30 5 -

Química Aplicada QUIM Semestral 75 T-30;TP-15 3 -

Desenho EMEC Semestral 62.5 T-15;TP-30 2.5 -

Temodinâmica Aplicada II EMEC Semestral 87.5 T-15;TP-30 3.5 -

Máquinas Marítimas I EMEC Semestral 100 T-30;TP-15 4 -

(7 Items)

Mapa XII - - 3º Ano/5º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

10.2.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

10.2.2. Grau:
Mestre (MI)

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/5º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/5th Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

ECTS
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Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

Observações / 
Observations (5)

Análise Operacional MAT Semestral 125 T-15;TP-30 5 -

Automação e Controlo EEI Semestral 100 T-45 4 -

Electrotenia EEI Semestral 100 T-30;TP-30 4 -

Desenho de Máquinas EMEC Semestral 125 T-30,P-15 5 -

Mecânica Aplicada EMEC Semestral 125 T-30;TP-30 5 -

Materiais CEM Semestral 125 T-30;TP-15,P-30 5 -

Organização FTM Semestral 50 T-30 2 -

(7 Items)

Mapa XII - - 3º Ano/6º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

10.2.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

10.2.2. Grau:
Mestre (MI)

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/6º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/6th Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Máquinas Eléctricas EEI Semestral 125 T-45;TP-15 5 -

Fundamentos de 
Electrónica

EEI Semestral 125 T-45 5 -

Arquitectura Naval EMEC Semestral 150 T-45;P-30 6 -

Máquinas Marítimas II EMEC Semestral 100 T-45;P-15 4 -

Tecnologia Mecânica CEM Semestral 125 T-45;TP-15;P-15 5 -

Teoria de Máquinas EMEC Semestral 125 T-30;TP-30 5 -

(6 Items)

Mapa XII - - 4º Ano/7º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

10.2.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 
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10.2.2. Grau:
Mestre (MI)

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano/7º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year/7th Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Princípios de Direito 
Administrativo

CJCP Semestral 62.5 T-45 2.5 -

Introdução à Operações 
Navais

OPNAV Semestral 37.5 T-30 1.5 -

Mecânica de fluidos EMEC Semestral 125 T-30;TP-15;P-15 5 -

Órgãos de Máquinas EMEC Semestral 125 T-45;TP-30 5 -

Vibrações mecânicas EMEC Semestral 112.5 T-30;TP-15 4.5 -

Transmissão de calor EMEC Semestral 112.5 T-30;TP-15 4.5 -

Mecânica dos sólidos EMEC Semestral 112.5 T-30;TP-15 4.5 -

Comportamento 
Organizacional II

PSIC Semestral 62.5 T-30 2.5 -

(8 Items)

Mapa XII - - 4º Ano/8º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares Navais, Especialidade de Engenharia Naval, Ramo de Mecânica

10.2.1. Study programme:
Master of Sciences in Naval Militay Sciences, area Naval Engineering, branch Mechanical 

10.2.2. Grau:
Mestre (MI)

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano/8º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year/8th Semester
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10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Direito Internacional 
Marítimo

CJCP Semestral 75 T-45 3 -

Metodologias de 
Investigação

MAT Semestral 25 TP-15 1 -

Sistemas de Apoio à 
Decisão

MAT Semestral 125 T-30;TP-15 5 -

Máquinas Térmicas EMEC Semestral 125 T-45;P-30 5 -

Sistema pneumáticos e 
óleohidráulicos

EMEC Semestral 100 T-30;P-15 4 -

Refrigeração e Ar 
condicionado

EMEC Semestral 100 T-30;TP-15;P-15 4 -

Fiabilidade EMEC Semestral 100 T-30 4 -

Gestão da Manutenção EMEC Semestral 100 T-15;P-15 4 -

(8 Items)

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
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10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular

<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>
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